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Akademia WSB to otwarta i innowacyjna Uczelnia,
którą pasjonują ludzie, ich rozwój oraz wyzwania
przyszłości. Tworzymy przestrzeń do rozwoju dla
Słuchaczy studiów MBA, ACCA i podyplomowych,
prowadzonych w formie hybrydowej lub online.
Wspieramy ich działania, plany, rozbudzamy aspiracje i ambicje. Nasi Słuchacze zdobywają praktyczną,
użyteczną wiedzę, nabywają i doskonalą kompetencje transferowalne, zdobywają prestiżowe, cenione
na rynku certyfikaty sygnowane przez firmy partnerskie, uczestniczą w dodatkowych szkoleniach,
konferencjach i seminariach naukowych.
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Rektor
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Akredytacje

Międzynarodowe i krajowe akredytacje, przyznane Akademii WSB, są gwarancją najwyższych standardów
kształcenia oraz wysokiej jakości badań naukowych. Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która
otrzymała tej klasy wyróżnienia, mają pewność, że dołączający do zespołu firmy pracownicy posiadają nie
tylko gruntowną wiedzę, ale także kompetencje, dzięki którym będą mogli odpowiedzialnie i efektywnie realizować powierzone zadania.

Atuty
PARTNERZY BIZNESOWI M.IN.:
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RADY NADZORCZE
y

Ukończenie studiów MBA daje Absolwentom możliwość ubiegania się o zasiadanie w radach nadzorczych
spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach
zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182) bez konieczności zdawania egzamiu państwowego.

y

Absolwent studiów MBA w ochronie zdrowia będzie zwolniony z państwowego egzaminu uprawniającego
do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego. Wynika to z projektu ustawy o modernizacji
i poprawy szpitalnictwa z dnia 29 grudnia 2021 r. (art. 120 pkt. 4).

DODATKOWA
CERTYFIKACJA

CZŁONKOSTWO
W ORGANIZACJACH

Certyfikacja poszczególnych modułów kształcenia
przez partnerów biznesowych oraz możliwość uzyskania certyfikatów np.:
y międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

Słuchacze i Absolwenci studiów MBA i podyplomowych mogą uczestniczyć w różnych organizacjach,
w ramach których nie tylko zdobywają nową wiedzę
i kompetencje, ale też mają możliwość budowania
dobrych relacji.

y

Certyfikat Menedżera Systemu Zarządzania
Jakością

y

Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
wg ISO 27001

y

Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu
Zarządzania Ciągłością Biznesu wg BS 25999

y

Certyfikat Kompetencji Zawodowych
w Drogowym Transporcie Rzeczy/OSÓB

y

Green Belt - Lean Six Sigma

y

Black Belt - Lean Six Sigma

y

Certyfikat EY Academy of Business

y

PRINCE2 Foundation Practitioner

y

Certyfikat Polish Society for Training
& Development

Wśród tych organizacji znajdują się m.in.:
y Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów
Akademii WSB
y

Klub MBA

y

Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa - Oddział Dąbrowa Górnicza

y

Forum Coachingu i Superwizji

y

Akademicki Związek Sportowy Akademii WSB

y

PTE - Oddział Katowice

y

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

y

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

y

Śląski Oddział Towarzystwa Wiedzy Obronnej

WIEDZA EKSPERCKA
I DOBRE PRAKTYKI

NETWORKING

Doświadczeni praktycy oraz czołowi eksperci różnych branż przekazują swoje know-how Słuchaczom. Podczas zajęć rozwiązywane są specjalne
zadania i analizowane case’y, które najlepiej ilustrują przypadki i problemy z danej branży.

Studia MBA i podyplomowe to również czas inspiracji – szansa na nawiązanie perspektywicznych
kontaktów biznesowych z ciekawymi ludźmi i budowanie autentycznych relacji. To również miejsce,
w którym można skutecznie budować markę osobistą.
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Szkoła doktorska
Doktoraty wdrożeniowe
Seminaria doktorskie
Akademia WSB posiada najwyższe uprawnienia akademickie:
y

do nadawania stopnia doktora habilitowanego
nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

y

do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w trzech dyscyplinach:
y

nauki o zarządzaniu i jakości

y

pedagogika

y

nauki o bezpieczeństwie

prof. dr hab. Marek
Lisiński

prof. dr hab. Mirosława
Nowak-Dziemianowicz

dr hab. Ryszard Szynowski,
prof. AWSB

Kierownik Seminarium
Doktorskiego w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu i jakości

Kierownik Seminarium
Doktorskiego w dyscyplinie
pedagogika

Kierownik Seminarium
Doktorskiego w dyscyplinie
nauki o bezpieczeństwie

5

Opinie partnerów
i ekspertów

Z Akademią WSB współpracujemy od 2017 roku. Wspólnie
uruchomiliśmy studia Master of
Business Administration, co było
podyktowane zapotrzebowaniem
na ekspercki program kształcenia
dla osób zajmujących stanowiska
menedżerskie, z rozbudowanymi
modułami z zakresu zarządzania
strategicznego oraz finansów
i rachunkowości. Te dwa moduły
są prowadzone wyłącznie przez
trenerów EY Academy of Business - praktyków biznesu.
Doskonale układająca się współpraca między nami a Akademią
WSB umożliwiła również uruchomienie kolejnych studiów podyplomowych - ACCA po polsku
- zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, których program
koncentruje się na praktycznej
wiedzy, technikach i narzędziach
niezbędnych finansistom, a następnie studiów MBA w ochronie zdrowia.
Magdalena Oleksiuk
FCCA, Dyrektor Generalny
EY Academy of Business

Zaangażowanie
pracodawców
w proces tworzenia programów
studiów podyplomowych, kadra praktyków biznesu, nacisk
na tzw. twarde kompetencje
i ich certyfikację, wizyty studyjne w wiodących firmach, zajęcia
oparte o problem based learning i case study, prowadzenie
zająć w warunkach imitujących
realne miejsce pracy - to sprawia, że przedsiębiorcy skupieni
w KSSE chętnie pozyskują do
pracy absolwentów studiów
podyplomowych Akademii WSB.
Przygotowywane w ramach zajęć
projekty wdrożeniowe pozwalają
na połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznych wyzwań zawodowych w formę rozwiązań, które
często są wprowadzane do praktyki przedsiębiorstw - pracodawców słuchaczy studiów podyplomowych. Studia podyplomowe
w AWSB pozwalają na zrozumienie
wyzwań stawianych przez szybko zmieniający się świat biznesu.
Z kolei dla firm partnerstwo
z Akademią WSB gwarantuje
odniesienie rynkowego sukcesu
oraz pozyskanie nowych klientów.
dr Janusz Michałek
Prezes Zarządu Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Grupa
Veolia
jest
jednym
z czołowych dostawców usług
w zakresie zarządzania energią,
gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Tworzy i wdraża rozwiązania przyjazne dla środowiska.
Cały czas poszukujemy rzetelnych partnerów, z którymi chcemy
tworzyć innowacyjne rozwiązania,
uwzględniające aspekty ekonomiczne, środowiskowe i etyczne
funkcjonowania współczesnych
społeczeństw. Wspólnie z naszym partnerem - Akademią
WSB - będziemy realizować
przedsięwzięcia
edukacyjne,
naukowe i badawczo-rozwojowe, m.in. w takich obszarach jak:
gospodarka obiegu zamkniętego czy gospodarka zeroemisyjna. Współpracujemy w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych słuchaczy studiów
podyplomowych, m.in. poprzez
tworzenie programów studiów
i kształcenie kompetencji menedżerów zdolnych do budowania lepszego, bardziej zrównoważonego świata.
Akademia WSB stawia na maksymalnie praktyczne kształcenie
w ramach studiów podyplomowych, gdzie 90% zajęć
prowadzona jest w formie
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warsztatów, gier biznesowych,
action learning, gier strategicznych, symulacji czy innych metod problemowych
i interaktywnych. To pozwala
na rozwój praktycznych umiejętności i wymianę wiedzy oraz
doświadczenia z innymi, zarówno
wykładowcami, jak i słuchaczami,
którzy również posiadają istotne
doświadczenia biznesowe. Słuchacze w ramach zajęć dokonują analizy branżowych case studies, które wystąpiły w realnych
firmach, dzięki czemu właściwie od razu zyskują know-how
w postaci praktycznych narzędzi wdrożeniowych wspierających rozwój firmy, które
bezpośrednio mogą aplikować
w reprezentowanych przez nich
firmach.
dr hab. Krzysztof Zamasz,
prof. AWSB
Dyrektor handlowy Grupy Veolia
w Polsce, Członek Zarządu

Branża medtech tworzy rozwiązania bazujące na medycynie cyfrowej i wykorzystuje technologię
w diagnostyce oraz monitorowaniu i leczeniu pacjentów.
W MedApp S.A. koncentrujemy
się na wykorzystaniu w medycynie sztucznej inteligencji,
analizie baz danych oraz modelowaniu i wizualizacji 3D. Te
właśnie innowacyjne rozwiązania poznają słuchacze studiów

podyplomowych MBA w ochronie zdrowia, prowadzonych
przez Akademię WSB. Przybliżymy słuchaczom wykorzystanie przełomowej holograficznej
aplikacji CarnaLife Holo bazującej na technologii trójwymiarowej
wizualizacji obrazowych danych
diagnostycznych,
wspierającej
planowanie i przeprowadzanie
zabiegów medycznych w obszarze kardiologii, onkologii, ortopedii,
laryngologii i urologii. W goglach
HoloLens 2 firmy Microsoft, słuchacze będą mogli zobaczyć
w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający strukturę obrazowanego
obszaru anatomicznego. Studenci, podobnie jak lekarz, będą mogli
wejść samodzielnie w interakcję
z wyświetlanym hologramem, obracając go, skalując, przemieszczając, czy też wchodząc we
wnętrze struktur anatomicznych.
Dzieje się tak przy pomocy gestów i komend głosowych, bez
utraty sterylności i konieczności
współpracy z dodatkowym technikiem. Google stanowią pomocniczy, interaktywny ekran dostępny podczas planowania zabiegu
oraz w dowolnym miejscu sali
zabiegowej, w każdym momencie
jego trwania.
W trakcie zajęć przybliżymy również wykorzystanie sztucznej inteligencji i analizy dużych zbiorów
danych w pracy aplikacji dedykowanej diagnostyce i monitorowaniu Pacjentów – CarnaLife
System. Ta zaawansowana platforma medycyny cyfrowej umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów
oraz przeprowadzanie konsultacji
o dowolnej porze i miejscu. System jest wspierany przez kilkadziesiąt zdalnych urządzeń
pomiarowych, a wyniki badań
analizowane są z wykorzystaniem
chmury (Microsoft Azure) 24/7
z wykorzystaniem algorytmów
AI i analizy Big Data.
Umiejętność
wykorzystania
wiedzy i możliwości medycyny
cyfrowej jest nieodzownym ele-

mentem zarządzania jednostkami ochrony zdrowia. Dlatego cieszy nas fakt, że Akademia
WSB, jedna z najbardziej innowacyjnych uczelni w Polsce, dąży do
doskonalenia programów kształcenia studiów podyplomowych,
wprowadzając treści w zakresie
praktycznego wykorzystania najnowszych trendów w branży medycznej.
Krzysztof Mędrala
Chief Executive Officer
MedApp S.A.

Jesteśmy firmą IT z ponad 30-letnim doświadczeniem we wdrażaniu urządzeń oraz systemów dla
biznesu. Jako przedsiębiorstwu
technologicznemu zależy nam nie
tylko na dostarczaniu klientom
najwyższej jakości usług oraz produktów, ale również wywieraniu
pozytywnego wpływu na nasze
środowisko. Z tego też powodu
nawiązaliśmy współpracę z Akademią WSB, z którą zrealizowaliśmy projekt unijny zatytułowany „We do IT w Energy”. Jego
celem było stworzenie mobilnej
i webowej aplikacji, skierowanej
do kierowców pojazdów elektrycznych, której głównym zadaniem będzie obliczanie indywidualnego stylu jazdy kierowcy
i wyznaczanie na jego podstawie
najbardziej optymalnej trasy dojazdu do celu z uwzględnieniem
postoju na doładowanie baterii na
stacji. To był pierwszy tego typu
projekt w Polsce.
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Obecnie aplikacja znajduje się
w trakcie walidacji i wkrótce zostanie wprowadzona na rynek. To
jednak nie koniec naszej współpracy z Akademią WSB. Wspólnie pracujemy już nad kolejnym
projektem, również poświęconym rozwojowi elektromobilności. Jego celem jest stworzenie
systemu wspierającego przedsiębiorców w wymianie firmowej
floty na pojazdy elektryczne i zarządzaniu nimi. Dlaczego wybraliśmy Akademię WSB? Przede
wszystkim dlatego, że jest to
uczelnia zajmująca wysokie
miejsca w rankingach i posiadająca kadrę znakomitych naukowców, otwartych na współpracę z rozwojowymi firmami.
Przekłada się ona na wysokiej
jakości wymianę wiedzy, a co za
tym idzie obustronny rozwój.
Tomasz Brodziak
Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży
KOTRAK Sp. z o.o.

swój potencjał naukowo-badawczy, na przykład poprzez przejrzystą ofertę usług czy współpracę
z biznesem. Zarządzający Uczelnią zdają sobie sprawę, że przedsiębiorców interesuje przede
wszystkim określony problem
i konkretne rozwiązanie. Nasza
firma współpracę ze światem
nauki postrzega jako źródło przewagi konkurencyjnej, gdyż prestiż
prowadzenia działań B+R z renomowaną jednostką wyróżnia nas
na rynku. Z tej współpracy płyną
również inne korzyści, m.in. dla jakości kształcenia prowadzonego
przez Akademię WSB w ramach
studiów MBA, ACCA i podyplomowych. Studia MBA, ACCA
i podyplomowe, a także kursy
i szkolenia prowadzone w Akademii WSB, zwłaszcza z zakresu logistyki, bezpieczeństwa,
zarządzania, ochrony danych
osobowych, finansów czy informatyki wyróżnia bardzo dobry,
opracowany przy udziale partnerów biznesowych program nauczania.
Co więcej - Uczelnia konsekwentnie dba o to, by słuchacze studiów podyplomowych mieli możliwość potwierdzania certyfikatami
i międzynarodowymi egzaminami
swoich kwalifikacji, uzyskanych
w ramach poszczególnych modułów kształcenia. W ten sposób
środowisko biznesu zyskuje wykwalifikowane kadry, w których,
oprócz praktycznych kompetencji
i wiedzy, tkwi olbrzymi potencjał
kreowania i absorbowania innowacyjnych rozwiązań.

Akademia WSB stale intensyfikuje swoją współpracę ze środowiskiem biznesu i całym otoczeniem,
w którym funkcjonuje. Działająca
w AWSB Rada Ekspertów oraz
Interdyscyplinarne Centra naukowo-badawcze, m.in. Instytut
Badań nad Sztuczną Inteligencją, którym mam przyjemność
zarządzać, sprawiają, że działania
Uczelni są mocno ukierunkowane
na komercjalizację, transfer technologii i współpracę międzysektorową. Uczelnia potrafi promować

Z pełną odpowiedzialnością polecam Państwu współpracę z Akademią WSB oraz zachęcam do
skorzystania z oferty edukacyjnej
studiów MBA, ACCA i podyplomowych.
dr Grzegorz Kądzielawski
Wiceprezes Zarządu Grupa
Azoty S.A.; Dyrektor Instytutu
Badań nad Sztuczną Inteligencją
Akademii WSB

Podatki stanowią w ręku państwa istotny instrument prawny
oddziaływania na podporządkowane mu podmioty, a posiadanie odpowiedniej wiedzy podatkowej pozwala podatnikom na
przystosowanie się do rozwiązań
podatkowych i minimalizowanie
skutków opodatkowania. Dlatego coraz więcej osób kształcimy w ramach studiów podyplomowych na kierunku: Doradca
podatkowy w Akademii WSB,
prowadzonym pod patronatem
Śląskiego Oddziału Krajowej
Izby Doradców Podatkowych.
W trakcie studiów słuchacz nabywa wiedzę w zakresie rozwiązań
podatkowych
oraz
radzenia sobie z częstymi zmianami
prawa podatkowego. Studia przygotowują do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego,
a posiadając tytuł zawodowy
doradcy podatkowego, absolwent może zasiadać w Radach
Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto - zgodnie z zasadami stałego
podnoszenia kwalifikacji doradcy
podatkowego, ukończenie studiów podyplomowych na kierunku
Doradca
podatkowy
przyznaje 24 punkty w ramach
podnoszenia swoich kwalifikacji. Współpraca z Akademią WSB trwa od 2013 roku
i od początku przynosi widoczne
efekty oraz daje mnóstwo satysfakcji.
Wanda Nowak
Członek Krajowej Rady Doradców
Podatkowych; Przewodnicząca
Komisji Rozwoju i Promocji
Zawodu; Doradca podatkowy
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PROGRAMY PREMIUM

MBA

Absolwent studiów MBA może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach
zarządzania mieniem państwowym, bez konieczności zdawania egzaminu
państwowego.

z Executive MBA
Partner
kierunku:

Współpraca pomiędzy Webster
University i Akademią WSB
w ramach studiów Executive
MBA wprowadza w realizowane programy istotny element
umiędzynarodowienia programu
kształcenia. Dla uczestników to
nieoceniona wartość dodana wynikająca z różnych perspektyw,
doświadczeń międzynarodowych
i kulturowych, jakie wnoszą wykładowcy Webster University.
Trzeba podkreślić, iż współpraca między uczelniami wyraża się
nie tylko w prowadzonych przez
ekspertów Webster University
poszczególnych wykładach, ale
także w możliwości realizacji pełnych modułów kształcenia w ramach prowadzonych studiów, aż
po możliwość uzyskania dyplomu
ukończenia studiów amerykańskiej uczelni.

y

najbardziej prestiżowy i rozpoznawalny na świecie modułowy program
kształcenia kwalifikacji menedżerskich, przeznaczony dla ludzi biznesu
oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla

y

know-how w postaci praktycznych narzędzi wdrożeniowych, wspierających rozwój firmy

y

możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami
Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma

y

realizacja 4 modułów projektowych w zakresie finansów, HR, jakości
i procesów oraz standardów sprzedaży i marketingu

y

możliwa międzynarodowa certyfikacja z zakresu sprzedaży i marketingu: Certified Digital Marketing Professional oraz Certified Corporate Sales Professional,

y

wizyty studyjne u partnerów biznesowych (np.: Maspex, Selleo Labs
sp. z o.o.)

y

wśród wykładowców m.in.: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr
hab. Szymon Cyfert, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Maciej
Stajniak, prof. UEK dr hab. Marcin Kędzior, Roman Młodkowski, Marek
Zuber

y

w ramach studiów podyplomowych bezpłatny udział w badaniu
PRISM, jak również uzyskanie spersonalizowanego raportu odporności psychicznej (PRISM jest opartym na osiągnięciach neurologii
narzędziem przeznaczonym do identyfikacji preferencji behawioralnych, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi
i wynikami osiąganymi w pracy)

prof. Vasilis J. Botopoulos
Rektor i Dyrektor Zarządzający
Webster University

z Master of Business Administration
Partner
kierunku:

y

program studiów Master of Business Administration powstał we
współpracy z EY Academy of Business - firmą, która jest światowym
liderem rynku usług profesjonalnych, obejmujących usługi audytorskie,
doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne
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y

zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy
przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych, gier decyzyjnych i treningów kierowniczych. Słuchacze nie
tylko mają wgląd w przypadki, które zostały już opisane, ale również
dzielą się nawzajem doświadczeniami

y

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz
certyfikat EY Academy of Business

y

w pakiecie dodatkowo szkolenia e-learningowe, realizowane we
współpracy z EY Academy of Business

y

realizacja 4 modułów projektowych w zakresie finansów, HR, jakości
i procesów oraz standardów sprzedaży i marketingu

z Executive MBA dla branży wodociągowej
y

unikatowy w skali kraju program MBA, opracowany wspólnie z przedstawicielami firm i instytucji sektora wodno-kanalizacyjnego, skierowany do obecnych i przyszłych menedżerów związanych z branżą
wodociągową

y

bardzo wysoki poziom merytoryczny, wspomagany praktycznymi rozwiązaniami i metodykami procesów zarządzania w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

y

sesja wyjazdowa do jednego z najlepiej prosperujących przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

z MBA w ochronie zdrowia

Światowe doświadczenia wskazują, że długość życia programu MBA jest ograniczona do
kilkunastu lat. Dlatego z Akademią WSB stworzyliśmy program MBA dopasowany do globalnej, innowacyjnej, cyfrowej
i zmiennej gospodarki, oparty na
nowych analizach, które zastąpią
stare modele zarządzania.
Michał Błeszyński
FCCA, CIA, Manager
EY Academy of Business

Absolwent studiów MBA w ochronie zdrowia będzie zwolniony z państwowego egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego. Wynika to z projektu ustawy o modernizacji
i poprawy szpitalnictwa z dnia 29 grudnia 2021 r. (art. 120 pkt. 4).
Partner
kierunku:

Patronat
kierunku:

y

formuła studiów dostarcza pełen zestaw narzędzi niezbędnych do
skutecznego zarządzania placówkami medycznymi - wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania strategicznego, prawa i ekonomii ze
szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno – gospodarczego tych jednostek, czego celem jest wzrost jakości procesów
zarządczych

y

program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej
się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia,
osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia

y

możliwość zdobycia certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu
Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV Nord Polska

y

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY Academy of Business

y

kadra praktyków - członków managementu wysokiego szczebla różnych jednostek ochrony zdrowia, w tym podmiotów medycznych

y

zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy
przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych i treningów kierowniczych

W obliczu nowych wyzwań,
przed jakimi stoi sektor ochrony zdrowia, potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry
zarządzającej podmiotami leczniczymi jest dzisiaj priorytetem.
Program studiów podyplomowych MBA w ochronie zdrowia
w Akademii WSB obejmuje praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.
dr n. o zdr. Jarosław Madowicz
Prezes Polskiego Towarzystwa
Ratowników Medycznych
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z Master of Business Administration
(Small and Medium Enterprises)
Studia prowadzone w partnerstwie
z dr. Mateuszem Grzesiakiem

Zgodnie z aktualnymi raportami,
przedsiębiorca w Polsce zarządza
głównie w sposób intuicyjny, co
prędzej czy później prowadzi do
zahamowania wzrostu przedsiębiorstwa lub bezpośrednich błędów biznesowych. Celem programu MBA SME będzie dostarczenie
właścicielom małych i średnich
przedsiębiorstw
świadomej
i usystematyzowanej wiedzy
potrzebnej
do
efektywnego
zarządzania przedsiębiorstwami
MŚP i skalowania biznesu. Polecam studia Master of Business
Administration (Small and Medium Enterprises) oraz Psychologię przywództwa w Akademii
WSB.
dr Mateusz Grzesiak
Adiunkt w Katedrze Zarządzania
Akademii WSB

Gala wręczenia dyplomów
Absolwentom studiów
Executive MBA oraz Master
of Business Administration
1 października 2021 r.

y

program zorientowany jest na kompetencje społeczne i rozbudowany moduł marketingu, wzbogacony o zajęcia dotyczące sprzedaży
w różnych sytuacjach biznesowych, na przykład sprzedaż marki inwestorom lub sprzedaż produktów bądź usług klientom

y

program MBA dostarcza rozwiązań bazujących na rzeczywistych sytuacjach biznesowych

y

Słuchacze uczestniczą w trzech wizytach studyjnych w trzech różnych przedsiębiorstwach, z których każda służy dokładnie określonym
celom, np. zbadanie konkretnego projektu, zapoznanie się z wdrożonym modelem biznesowym lub przeanalizowanie sytuacji kryzysowej,
przez którą przeszło przedsiębiorstwo

y

niepowtarzalne know-how biznesowe

z Menedżerskie studia podyplomowe
- poziom MBA
Partner
kierunku:

y

certyfikaty potwierdzające ukończenie konkretnych modułów programowych, wydane przez DPM

y

możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami
Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma

y

partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych

y

dostęp do wiedzy eksperckiej, praktycznej, przekazywanej przez
przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu, trenerów, coachów

y

udział w menedżerskiej grze symulacyjnej
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PROGRAM PREMIUM

ACCA

z ACCA po polsku - zarządzanie finansami
i rachunkowość w środowisku
międzynarodowym
Partner
kierunku:

y

ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa, firmowana przez brytyjskie stowarzyszenie Association of Chartered Certified Accountants. Stowarzyszenie skupia specjalistów z zakresu finansów
i rachunkowości

y

dzięki akredytacji ACCA absolwent może ubiegać się o zwolnienie
z wybranych egzaminów ACCA:
y

accountant in business

y

management accounting

y

financial accounting

y

corporate and business law

y

taxation

y

performance management

y

financial reporting

y

audit and assurance

y

financial management

co znacząco ułatwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA
(Association of Chartered Certified Accountants) – powszechnie
uznawanych na całym świecie

z ACCA Strategic Professional
Partner
kierunku:

y

celem programu jest wypracowanie ze słuchaczami umiejętności niezbędnych profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu każdą organizacją

y

program ACCA Strategic Professional przeznaczony jest dla tych,
którzy chcą osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnej dziedzinie biznesowej oraz mają zaliczone 9 egzaminów w procesie uzyskiwania kwalifikacji ACCA

y

studia przygotowują do 4 ostatnich egzaminów w procesie uzyskiwania uprawnień ACCA

y

po ukończeniu studiów słuchacze będą dobrze przygotowani do zdania
egzaminów ACCA z poziomu ACCA Strategic Professional za pierwszym razem, co pozwoli im na szybkie dołączenie do grona członków
ACCA na świecie

Kwalifikacje
ACCA
otwierają możliwość szybkiej kariery
w finansach w Polsce i na świecie. Nasze studia ACCA po polsku
- zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym zapewniają zaliczenie 9 z 13 egzaminów ACCA
w ciągu jednego roku! Osobom
rejestrującym się w ACCA po raz
pierwszy oferujemy obecnie zniżki
na poziomie 70% w opłatach do
ACCA Global.
Z kolei studia podyplomowe
ACCA Strategic Professional są
bardzo dobrym wyborem dla osób,
które planują sprawne dołączenie
do grona członków ACCA Global.
Pogram przygotowuje słuchaczy
do ostatnich 4 z 13 egzaminów
w ACCA tak, by do kolejnych
egzaminów przystępowali w sesjach egzaminacyjnych ACCA
co 3 miesiące i w ten sposób
osiągnęli cel w ciągu 1 roku. Trenerzy uczą też najlepszych technik egzaminacyjnych, co pomaga
dobrze rozplanować czas w trakcie egzaminu. Udział w studiach
i wspólna praca motywują do regularnej pracy i pozwalają na budowanie sieci kontaktów wśród
profesjonalistów
zajmujących
się finansami oraz zarządzaniem.
Wszystkie zajęcia prowadzone
są w języku angielskim przez doświadczonych trenerów EY Academy of Business.
Bartłomiej Dębek
Manager i trener
EY Academy of Business
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STUDIA Z ZAKRESU

Zarządzania
z Akademia Lean Management
Partner
kierunku:

Dzięki sprawdzonym metodom,
autorskiemu systemowi usprawnień, case studies z przemysłu,
wymianie doświadczeń podczas
wizyt w firmach biegłych w stosowaniu lean, każdy absolwent
Akademii Lean Management jest
przygotowany do praktycznego
usprawniania swojej firmy. Zachęcam do udziału w studiach. Uczymy się praktycznie i usprawniamy
skutecznie.
Andrzej Krótki
Współwłaściciel i Prezes Zarządu
LEAN TO WIN sp. z o.o.

y

innowacyjne praktyki z wdrożeń lean w produkcji, logistyce, usługach
w najlepszych firmach w kraju

y

program studiów jest oparty o klasyczne narzędzia i metody lean
management, uporządkowane według skutecznego, autorskiego
systemu usprawnień

y

zajęcia prowadzone są przez praktyków z LEAN TO WIN Sp. z o.o.,
którzy prowadzą ok. 30 projektów usprawniających rocznie

y

w ramach studiów przewidziane są dwie wizyty Lean Benchmark do
firm biegłych w usprawnieniach i liderów swoich branż

y

możliwa certyfikacja z zakresu Lean Six Sigma Green Belt oraz Black
Belt w cenie specjalnej dla słuchaczy i absolwentów Akademii WSB

z Menedżer jakości
Partner
kierunku:

Wiedza i umiejętności zdobyte
w trakcie studiów podyplomowych Menedżer jakości, profesjonalnie udokumentowane stosownymi certyfikatami kompetencji,
są ważnym atutem w rozwoju
kariery zawodowej oraz powodują
wzrost siły przetargowej na rynku
pracy.
Andrzej Żukowski
Senior Manager ds. Edukacji
TÜV Nord CERT Lead Auditor

y

absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością. Dodatkowo, po zdanych
egzaminach, otrzymują certyfikaty kompetencji wydane przez TÜV
Nord Polska - Pełnomocnika SZJ i Menedżera SZJ (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie) oraz Certyfikat Auditora
wewnętrznego ZSZ TÜV Nord Polska

y

bezpłatne, autorskie materiały szkoleniowe zawierające normy i zagadnienia certyfikacji

y

zajęcia prowadzone przez praktyków z jednej z czołowych firm w zakresie zarządzania jakością TÜV Nord Polska

y

możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami
Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma

z Menedżer logistyki
Partner
kierunku:

y

w ramach zajęć certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska

y

zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz specjalistów
z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów logistyki, spedytorów

y

udział w minimum 3 grach biznesowych i decyzyjnych
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z Nowoczesny Menadżer w Automotive
Partnerzy
kierunku:

y

Absolwenci studiów NMA nabywają uprawnienia Menadżera systemów zarządzania jakością w automotive wg IATF:16949

y

wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania metody 8D
do rozwiązywania problemów jakościowych zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych

y

kompetencje w zakresie wdrażania wymagań specyficznych klientów
OEM w swojej organizacji

y

projekty jakościowe z uwzględnieniem wymagań rynku niemieckiego
(VDA) oraz pozostałych (AIAG)

y

certyfikat szkolenia „APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA” w języku polskim
i angielskim

y

certyfikat szkolenia „VDA 2, MLA, DTLD” w języku polskim i angielskim

y

dodatkowo możliwość uzyskania certyfikatów:
y

Auditora wewnętrznego IATF16949:2016 TÜV SÜD Polska
Sp. z o.o.

y

Menedżera IATF16949:2016 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

z Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy
społecznej – szkolenie specjalizacyjne
y

Akademia WSB posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia
specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodne
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

y

Absolwenci, po spełnieniu warunków określonych rozporządzeniem,
otrzymają dyplom poświadczający uzyskanie specjalizacji z zakresu
organizacji pomocy społecznej

y

szkolenie dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania
jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

y

wizyty studyjne w placówkach tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
czy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej

Studia przysposabiają do wykonywania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych lub specjalistycznych w obszarach związanych
z branżą motoryzacyjną. Wymiana
kontaktów i doświadczeń, zarówno z prowadzącymi zajęcia praktykami, jak i innymi uczestnikami
z branży, stanowi dodatkowy atut
udziału w tym niezwykle interesującym, praktycznym kierunku
studiów.
Marcin Wrona
Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości
VW Group Components

z Podyplomowe studia wyceny i gospodarki
nieruchomościami
y

nowy program zawierający: rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomściami

y

studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika
w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomościami

y

studia trwają dwa semestry, realizują minimalne wymogi programowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości

y

zajęcia warsztatowe, przygotowujące do wykonania projektów operatów szacunkowych z wykorzystaniem obowiązujących podejść, metod
i technik wyceny nieruchomości

y

wśród wykładowców rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, wyceny wartości przedsiębiorstw i nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu zarządzania placówkami
pomocy społecznej ma na celu
kompleksowe przygotowanie nowoczesnej i kreatywnej kadry menedżerskiej, zarządzającej instytucjami i placówkami opiekuńczymi
i pomocy społecznej.
Bożena Borowiec
II Zastępca Prezydenta Miasta
Dąbrowa Górnicza
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z Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Partnerzy
kierunku:

Złośliwe oprogramowanie, ataki
hakerskie i wyłudzanie informacji
to najważniejsze cyberzagrożenia
według raportu Agencji UE ds.
Cyberbezpieczeństwa
(ENISA).
Mamy do czynienia ze wzrostem
liczby fałszywych stron sklepów
internetowych, incydentów cyberprzemocy czy zwiększeniem
częstotliwości korzystania z platform mediów społecznościowych
przez cyberprzestępców. Wiele
incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem nadal pozostaje niezauważonych lub ich wykrycie zajmuje dużo czasu. Stąd tak
ważna jest rola osób, zajmujących
się w organizacjach zarządzaniem
cyberbezpieczeństwem.

y

kierunek studiów stanowi odpowiedź na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy w ramach
studiów zostaną przygotowani do identyfikacji słabych punktów i zabezpieczaniu systemów organizacji

y

zajęcia realizowane z wykorzystaniem analiz przypadków pokazujących najnowsze trendy i metody w zakresie cyberbezpieczeństwa

y

wiedza z zakresu ram prawnych regulujących aspekty związane z cyberbezpieczeństwem

y

możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC
27001

z Zarządzanie kapitałem ludzkim
Partner
kierunku:

y

zajęcia prowadzone przez praktyków w formie interaktywnych warsztatów

y

certyfikaty wydane przez firmę DPM Doradztwo Personalne, potwierdzające udział w poszczególnych szkoleniach

y

program studiów stworzony przez praktyków w zakresie HR ekspertów DPM i innych zaproszonych do programu

y

zdobycie konkretnych i praktycznych umiejętności np.: projektowanie
sesji AC, stworzenie projektu rekrutacyjnego, stworzenie opisu stanowisk pracy i zwartościowanie stanowiska pracy, zbudowanie budżetu
personalnego dla danej organizacji, autoprezentacja i rozwój własny

dr inż. Karol Jędrasiak
Zastępca Dyrektora Centrum
Transferu Technologii
Akademii WSB

z Management 3.0 Akademia Zwinnego
Zarządzania
y

wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i kompetencje niezbędne przy wdrażaniu zwinnego podejścia do zarządzania organizacją oraz tworzenia
i prowadzenia samoorganizujących się zespołów

y

zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zwinnego zarządzania
projektami zgodnie z metodologią Scrum i Kanban

y

program studiów opracowany przez Uczelnię oraz Agile Coaching
Academy oparty jest na innowacyjnych warsztatach dla liderów
Management 3.0 Agile Leadership Practices oraz praktycznych doświadczeniach wdrożeń tego podejścia

y

po zdaniu organizowanych w ramach studiów egzaminów, Absolwenci
uzyskują dyplom Management 3.0 Certificate of Attendance
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z Zarządzanie projektami
Partner
kierunku:

y

praktyczna wiedza ze wszystkich najpopularniejszych podejść projektowych (PRINCE2, AGILE PM, PMBoK Guide, IMPA)

y

akredytowany kurs PRINCE2 Foundation

y

międzynarodowy certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation w cenie studiów (dodatkowo dla chętnych możliwość podejście do egzaminu Practitioner za dodatkową opłatą)

y

możliwość szkolenia i certyfikacji AGILE PM na preferencyjnych warunkach

z Zarządzanie zrównoważonym
rozwojem biznesu
Partner
kierunku:

y

unikatowy w skali kraju program, pozwalający na pozyskanie kompetencji niezbędnych do zarządzania biznesem w czasie zielonej transformacji gospodarczej Europy

y

bardzo wysoki poziom merytoryczny, wspomagany praktycznymi rozwiązaniami i metodykami procesów zarządzania strategicznego zrównoważonym rozwojem biznesu

y

zajęcia prowadzone przez praktyków, posiadających doświadczenie
w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem zarówno małych i średnich
firm jak, i globalnych korporacji

Zarządzanie projektem w każdej
organizacji polega na wykorzystaniu w trakcie realizacji projektu wiedzy, umiejętności, narzędzi
oraz technik po to, aby sprostać
lub przekroczyć potrzeby oraz
oczekiwania określonych grup
interesariuszy. Szczególnie polecam metodykę Prince2, gdyż
jest to uznana na świecie metoda zarządzania projektami, która
kładzie nacisk na uzasadnienie
biznesowego rozwiązania, jego
opłacalność, jak również organizację projektu i - co najważniejsze
- wskazanie odpowiedzialności
w zespole projektowym. Ważnym
jest również warsztatowy aspekt
budowy struktury podziału pracy,
co wpływa na model postępowania kierownika projektu podczas
realizacji poszczególnych zadań
w projekcie.
dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
Prorektor ds. Spraw Studenckich
i Współpracy z Otoczeniem
Akademii WSB

Gala wręczenia dyplomów
Absolwentom studiów Executive
MBA oraz Master of Business
Administration
25 marca 2022 r.
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STUDIA Z ZAKRESU

HR, kadr i prawa
z Akademia Trenera Biznesu
Partner
kierunku:

Funkcja HR Business Partnera
jest jedną z najbardziej pożądanych przez biznes a przez to najszybciej rozwijanych w organizacji. Ponad 25% firm przygotowuje
się do wdrożenia tej formy pracy
do swojej organizacji (wg badań
HR Business Trendy).
Grzegorz Filipowicz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia
HR Business Partner oraz członek
CIPD (Chartered Institute
of Personnel Development)

y

połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy trenerskiej z nowoczesnymi
technikami i narzędziami wspierającymi proces grupowy

y

rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli trenera
biznesu

y

możliwość profesjonalnej superwizji trenerskiej oraz stażu przy boku
zawodowego trenera

y

zajęcia w praktycznej formule (symulacje i warsztaty)

z HR Business Partner
Partner
kierunku:

y

studia przygotowujące do funkcji niezależnego partnera wspierającego biznes od strony spraw personalnych

y

program obejmuje niezbędne dla HR Business Partnera kompendium
wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w praktyce

y

nacisk na sposób badania efektywności zarządzania zespołem
pracowników

y

zajęcia prowadzone przez doświadczonych doradców, trenerów
i praktyków biznesowych

z Kadry i płace w praktyce
Partner
kierunku:

Studia to doskonała okazja do
wymiany praktycznych doświad
czeń oraz odświeże
nia wiedzy
z zakresu kadr i płac. To również
możliwość poznania najnowszych
przepisów prawnych. W końcu
to również szansa na uzyskanie konkretnych, praktycznych
i „twar
dych” kompetencji, umożliwiających zdoby
cie przewagi
konkurencyjnej na rynku pracy.

y

certyfikaty potwierdzające znajomość programów: Symfonia, Płatnik,
Enova

y

zdobędziesz zawód Eksperta ds. kadr i płac

y

wśród wykładowców: sędziowie Sądu Pracy, naczelnicy Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz inspektorzy Państwowej Inspekcji
Pracy

z Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Przemysław Pogłódek

y

Wspólnik w Kancelarii Prawa
Pracy i BHP POGŁÓDEK RÓŻAŃSKI

praktyczne warsztaty w zakresie ochrony wybranych grup zawodowych

y

analiza wybranych przykładów w zakresie postępowania sądowego
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
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z Prawo w zarządzaniu
y

niezbędna wiedza z zakresu odpowiedzialności karnej oraz karnoskarbowej grożącej menedżerom i podległym im pracownikom za działania,
których dopuścili się w ramach wykonywania obowiązków zawodowych

y

w ramach zajęć praca na prawnych, realnych case studies z organizacji
różnego typu

y

warsztatowa metoda prowadzenia zajęć

y

kadra adwokatów, mecenasów, prawników z wiedzą merytoryczną
i doświadczeniem w biznesie

z Psychologia przywództwa
Studia prowadzone w partnerstwie
z dr. Mateuszem Grzesiakiem
y

program jest mocno osadzony biznesowo, praktyczny i dostosowany
do realiów organizacji i otoczenia społeczno-gospodarczego

y

studia dla menedżerów i przedsiębiorców, chcących udoskonalić swoje kompetencje przywódcze i poszerzyć wiedzę z zakresu psychologii biznesu oraz technik wywierania wpływu społecznego, opartych
o najnowsze osiągnięcia nauki w tym zakresie

y

program studiów kształtuje charyzmatycznych liderów, potrafiących
wzbudzać zaangażowanie wewnętrzne pracowników, mistrzowsko
prowadzić zespoły pracownicze oraz – jednocześnie – skutecznie
zarządzać procesami

y

praktyczne wykorzystanie narzędzi wspomagających realizowanie wyzwań stojących przed kadrą menedżerską

y

szczególny program inspiracji i rozwoju osobistego liderów synergicznych, łączących wiele interdyscyplinarnych kompetencji i praktyczny sposób prowadzenia zajęć

Współczesne przywództwo wymaga bycia elastycznym, gotowym i akceptującym dynamiczne
zmiany oraz otwartym na różne,
często zmienne oczekiwania pracowników. Przywództwo to trudna sztuka, której jednak można się
nauczyć. Na tym celu skoncentrowany jest proponowany program
studiów podyplomowych.
dr Mateusz Grzesiak
Trener rozwoju osobistego,
Coach, psycholog

Sebastian Kotow
podczas wystąpienia w ramach
wydarzenia Tydzień Bezpłatnych
Szkoleń organizowanego
w Akademii WSB
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STUDIA Z ZAKRESU

Coachingu,
mediacji, rozwoju,
negocjacji
z Akademia profesjonalnego coachingu
Studia z coachingu to zarówno
wiedza i praktyka, jak i znakomity czas poświęcony na poznanie
własnych zasobów, rozwój umiejętności interpersonalnych, postawienie celów i wdrożenie planów
działania na drodze do ich osiągnięcia. To studia dla osób, które w swoich organizacjach chcą
wdrażać kulturę coachingową, są
bądź planują zostać coachami.

Partnerzy
kierunku:

y

poznanie wielu modeli, narzędzi i struktur coachingu, wywodzących
się z różnych nurtów i podejść coachingowych

y

możliwość prowadzenia rzeczywistych procesów coachingowych
pod okiem doświadczonych superwizorów

y

możliwość budowania społeczności coachów i rozwój własnych kompetencji w ramach Forum Coachingu i Superwizji

y

dr Anna Syrek-Kosowska,
prof. AWSB

dostęp do merytorycznych sylabusów csipb.pl, ułatwiających przygotowanie do zajęć

y

Hon Vice President
the International Society
for Coaching Psychology

prowadzący zajęcia to wyłącznie praktycy: Hon Vice President International Society for Coaching Psychology, Dyrektorzy Międzynarodowych Korporacji, czynni Coachowie i Superwizorzy,

y

dostęp do bazy wiedzy i wymiany doświadczeń coachingowych
w systemie „know-how” csipb.pl,

y

system zniżek obejmujący korzystanie z grup superwizyjnych i interwizyjnych w ramach Forum Coachingu i Superwizji,

y

dla najlepszych absolwentów współpraca – możliwość uczestniczenia w procesach rozwojowych prowadzonych przez csipb.pl,

y

możliwość badania Kwestionariuszem MTQ-48 dotyczącym odporności psychicznej, wydanym przez AQR International w promocyjnej
cenie

z Business development - coaching, konsulting,
mentoring
Partnerzy
kierunku:

XIX Forum Coachingu i Superwizji

y

rozwój osobisty menedżera w oparciu o zweryfikowane naukowo odkrycia psychologii, neurobiologii i ekonomii behawioralnej

y

pogłębianie świadomości lidera w oparciu o dojrzałą refleksyjną praktykę, rozwój świadomości emocjonalnej i behawioralnej w praktycznych sesjach rozwojowych

y

rozwój w zakresie wieloaspektowego podejścia coachingowego, konsultingowego oraz mentoringowego

y

integracja podejścia zorientowanego na wyniki biznesowe z budowaniem kultury organizacyjnej opartej o wartości i dobrostan pracowników
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y

doświadczona kadra - praktycy biznesowi, doświadczeni konsultanci,
mentorzy i coachowie jedyni w Polsce akredytowani na poziomie Coach Supervisor londyńskiej CSA (Coaching Supervision Academy, acc.
EMCC, app. ICF)

y

w ramach zajęć Słuchacze będą mieli możliwość poznania procedur psychometrycznych, pozwalających na ocenę potencjału: profilu
osobowościowego dzięki kwestionariuszowi osobowości PAPI 3 oraz
potencjału poznawczego dzięki testom analitycznym serii Logiks

z Akademia profesjonalnego mediatora
- mediacje sądowe i pozasądowe
Partner
kierunku:

y

ukończenie studiów upoważnia do ubiegania się o wpis na listy Stałych
Mediatorów Sądowych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w całym kraju

y

Absolwenci, poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych
otrzymają:
y

y

zaświadczenia o ukończeniu certyfikowanego szkolenia APM®
z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych, pracowniczych, oświatowych zgodnie z programem autorskim Akademia Profesjonalnego Mediatora APM® i standardami szkolenia
mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości

y

zaświadczenie o ukończeniu certyfikowanego szkolenia VCC
z zakresu negocjacji wystawiane z informacją o wymiarze czasowym
i programie merytorycznym szkolenia

y

po uzyskaniu przez absolwentów certyfikacji w standardach APM®
absolwenci otrzymają rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji Synergia
jako rekomendowani mediatorzy z wykazem określonych specjalizacji. Rekomendacja jest wskazana do wpisu na listę mediatorów
stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju

w ramach studiów możliwość badania Kwestionariuszem MTQ-48
w promocyjnej cenie

z Master class of mediation
- poziom zaawansowany
Partner
kierunku:

y

poznanie zaawansowanych modeli, narzędzi i technik wykorzystywanych w procesach mediacji transformatywnych

y

zajęcia w formie interaktywnych warsztatów

y

praca na zaawansowanych studiach przypadków

y

superwizja mediacji prowadzona przez akredytowanych coachów
PCC ICF/mediatorów, asesorów

y

dodatkowe zaświadczenie w zakresie ukończenia metod skoncentrowanych na rozwiązaniach - Terapii TSR poziom podstawowy, coachingu konfliktu, mediacji w nurcie Porozumienia Bez Przemocy

Mediacja to metoda pozasądowego dochodzenia do porozumienia w sprawach rodzinnych,
tj. rozwody. Jest szczególnie
skuteczna w przypadku konfliktów, w których występują silne
emocje o zabarwieniu negatywnym. Konieczna jest pomoc osoby
trzeciej, bezstronnej i neutralnej,
która w sposób jednakowy traktuje obie strony konfliktu, dążąc
jednocześnie do wypracowania dobrowolnego porozumienia
akceptowanego przez strony.
Mediacja cechuje się konstruktywnym podejściem do konfliktu,
w wersji idealnej ma na celu
znalezienie takiego rozwiązania,
które w sposób optymalny godzi interesy stron. Zapraszam do
udziału w studiach podyplomowych w ramach których kształcimy skutecznych, wyposażonych
w odpowiednie narzędzia pracy
mediatorów.
Natalia Kurzawa
Właścicielka i dyrektor
zarządzający Akademią Bliżej
certyfikowany trener VCC,
mediator, coach
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y

udział w badaniu odporności psychicznej MTQ48 w promocyjnej cenie

y

możliwość dodatkowej certyfikacji: Profesional Certificate Competence of Mediation- Master Class Vocational Competence Certificate
w module Kompetencje społeczne

z Psychologia zdrowia i rozwoju
Partner
kierunku:

Światowa Organizacja Zdrowia
szacuje, że ponad 300 mln ludzi na świecie cierpi z powodu
depresji, a co roku liczba ta się
zwiększa. Zmiany technologiczne, zwiększone tempo życia, kultura sukcesu i osiągnięć, rozpad
więzi społecznych z pewnością
nie sprzyjają naszej higienie psychicznej, oddziałując negatywnie
zarówno na życie prywatne, jak
i zawodowe. Udział w studiach
podyplomowych na kierunku Psychologia zdrowia i rozwoju umożliwi Słuchaczom podjęcie efektywnych działań na rzecz ochrony
własnego zdrowia psychicznego
oraz współpracowników i podwładnych, zwiększenia odporności na stres, efektywnej komunikacji z innymi, osiągania celów
i zarządzania czasem. W efekcie
przełoży się to na większą skuteczność i dobrostan zarówno
w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

y

Słuchacze zdobędą wiedzę i kompetencje potrzebne do poprawy skuteczności jednostki, efektywności zespołu i firmy w oparciu o założenia psychologii pozytywnej, koncepcję meaningfulness i mindfulness,
dobrostanu psychicznego, wellbeing w organizacji i życiu

y

umiejętności przydatne w pracy nad odpornością psychiczną i kształtowaniem nawyków prozdrowotnych u siebie i swoich bliskich

y

studia adresowane do osób, które towarzyszą innym w zmianie oraz
wspierają procesy budowania dobrostanu związanego ze zdrowiem
psychicznym i odpornością psychiczną oraz work-life balance

z Negocjacje w biznesie
Partner
kierunku:

y

program studiów został przygotowany przez prof. dr hab. Marka Szopę, jednego z najlepszych polskich specjalistów z negocjacji, który
przygotowywał polską delegację Ministerstwa Gospodarki do rozmów
akcesyjnych z Unią Europejską

y

badanie Profilem Wartości Motywacyjnych Gravesa – w ramach studiów dla każdego słuchacza (bezpłatnie)

y

certyfikat Instytutu Negocjacji

y

studia gwarantują kompleksowe i spójne podejście oraz równowagę
pomiędzy „miękkimi” i „twardymi” elementami sztuki negocjacji

z Trener zdrowego stylu życia
y

psychologiczna diagnoza indywidualnej odporności na stres

y

analiza składu ciała metodą kwantowego analizatora

y

morfotyczne badanie mikroskopowe wg metodologii prof. Güntera
Enderleina

y

ocena psychiczno-fizjologicznej kondycji słuchaczy, która stanowi
punkt wyjścia dla zaplanowania i wprowadzenia zmian w świadomym
ukształtowaniu zdrowego stylu życia

dr Alina Matlakiewicz
Akredytowany mentor i coach
PCC ICF, trener/konsultant budowania odporności psychicznej metodą MTQ48; dyrektor ds. rozwoju
w Akademii Bliżej. Koordynator
centrum Psychoedukacji
i Coachingu Ośrodka Mediacji
Międzynarodowego Instytutu
Rozwoju Synergia
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z Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie
Partner
kierunku:

y

metody i praktyczne narzędzia efektywnego uczenia i rozwijania potencjału własnego i innych

y

założenia edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu i mentoringu

y

budowanie wspierających proces uczenia się relacji z klientami oraz
prowadzenia sesji programów mentoringowych

y

narzędzia przydatne w tutoringu naukowym i rozwojowym

y

kompetencje w zakresie rozwoju talentów i potencjału uczniów, studentów, pracowników

y

narzędzia motywowania podopiecznych do kreatywności, samodzielnego myślenia i podejmowania nowych wyzwań,

y

inspiracja do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

STUDIA Z ZAKRESU

Administracji
z Administracja publiczna
y

program studiów umożliwia przygotowanie kandydatów do egzaminu
konkursowego na urzędnika administracji publicznej

y

zajęcia prowadzone przez praktyków, m.in. sędziów prawa administracyjnego, radców prawnych, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy,
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego

y

analiza problemów praktycznych w oparciu o najnowsze przepisy prawa administracyjnego

y

wykorzystanie metod aktywnych, m.in. case studies, praca w małych
grupach, metaplan, symulacje

z Prawo zamówień publicznych
y

możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

y

możliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy na ćwiczeniach, podczas zajęć case studies oraz symulacji rozprawy

y

swobodne poruszanie się w niełatwej tematyce udzielania zamówień

y

wymiana informacji i doświadczeń z doświadczoną kadrą prowadzącą
zajęcia

Tutoring to innowacyjna metoda
rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia, która opiera
się na relacji tutora z podopiecznym. W tutoringu nie tyle chodzi
o sprawdzanie, ile ktoś zapamiętał, co o akuszerowanie procesu
rozwoju – odkrywania talentów
oraz rozwoju umiejętności samodzielnego myślenia i tworzenia.
Mentoring to z kolei partnerska relacja między mistrzem a uczniem
zorientowana na odkrywanie
i rozwijanie potencjału ucznia.
Obie formy: tutoring i mentoring
z powodzeniem mogą być stosowane tak w edukacji, jak i w biznesie.
Studia podyplomowe Tutoring
i mentoring w edukacji i biznesie
mają na celu praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego
i zespołowego mentoringu i tutoringu w organizacjach biznesowych oraz placówkach edukacyjnych. Studia pozwalają na
poznanie konkretnych metod,
technik i narzędzi stosowanych
w pracy tutorskiej i mentoringowej w działalności edukacyjnej
i biznesowej.
Roman Cieśla
Ekspert w obszarach mediacji
i negocjacji, coachingu, mentoringu, kompetencji menedżerskich,
komunikacji w biznesie
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z Ochrona danych osobowych w administracji
i biznesie - Inspektor Ochrony Danych
Partner
kierunku:

Mirosław Sanek
Zastępca Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
podczas VI edycji Dnia Otwartego
Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Akademii WSB

Studia podyplomowe Cloud Computing są kierowane do wszystkich pragnących rozwijać swoje
kariery w kierunku: budowania nowoczesnych rozwiązań opartych
o cloud computing, zarządzania
infrastrukturą IT przedsiębiorstwa, pragnących wykorzystywać
technologie chmury obliczeniowej
w badaniach naukowych czy zajmujących się aspektami bezpieczeństwa przetwarzania danych
i świadczenia usług teleinformatycznych.
dr inż. Paweł Świtała
Adiunkt i Dyrektor Działu IT
Akademii WSB, Akredytowany
Instruktor Amazon Academy

y

możliwość uzyskania certyfikatu „Auditora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001”
(Certyfikacja dodatkowo płatna). Certyfikat spełnia wymagania:
Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia
audytu. Certyfikat wydany przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą osoby, dla audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001
uprawnia do przeprowadzania audytu w rozumieniu art. 15 ustawy
z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

y

w ramach studiów bezterminowy certyfikat Auditora Wewnętrznego
Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji

y

prowadzący zajęcia to praktycy wdrażający w instytucjach, firmach
politykę bezpieczeństwa, pracownicy Biura Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, Wojskowej Akademii Technicznej i urzędów administracji centralnej oraz wojewódzkiej

z Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy
społecznej – szkolenie specjalizacyjne
y

Akademia WSB posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia
specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodne
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

y

Absolwenci, po spełnieniu warunków określonych rozporządzeniem,
otrzymają dyplom poświadczający uzyskanie specjalizacji z zakresu
organizacji pomocy społecznej

y

szkolenie dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania
jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

y

wizyty studyjne w placówkach tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
czy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej

STUDIA

Informatyczne
z Cloud Computing
y

słuchacz pozna w praktyce zastosowanie największych w skali światowej platform chmury obliczeniowej w tym Amazon Web Services,
Google Cloud Platform i Microsoft Azure

y

zniżka dla słuchaczy, nawet 50%, na egzaminy w certyfikowanych
ośrodkach egzaminacyjnych

y

możliwość uzyskania certyfikatów AWS i Azure

y

zajęcia prowadzone będą przez akredytowanych instruktorów Amazon Web Services
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z Data Scientist - Big Data i systemy
zaawansowanej analizy danych
Partner
kierunku:
y

nowoczesna dziedzina wiedzy, bardzo atrakcyjna na rynku pracy

y

zajęcia w wirtualnych laboratoriach, praca w oparciu o najnowsze
oprogramowanie - SQL Server

y

wykorzystanie najnowszych narzędzi Data Science

y

kadra z doświadczeniem praktycznym

y

nowoczesne techniki informatyczne, przydatne w każdej dziedzinie

z Grafika komputerowa i multimedia
y

zajęcia w nowoczesnych laboratoriach, wyposażonych w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt komputerowy (wysokowydajne stacje graficzne) oraz oprogramowanie (m.in. Adobe Photoshop, Corel Draw,
3ds Max, AutoCAD, Gimp, Bleneder)

y

wśród wykładowców przedstawiciele agencji reklamowych i interaktywnych

y

w trakcie studiów słuchacz tworzy własne portfolio

z Sieci komputerowe i Internet Rzeczy
y

dzięki obszernej i kompletnej wiedzy z zakresu obsługi, projektowania
i testowania rozwiązań sieciowych, w tym również pod kątem działania Internetu Rzeczy, studia wspomagają lub przygotowują słuchaczy
do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających wiedzy z dziedziny
sieci komputerowych oraz znajomości rozwiązań i systemów związanych z funkcjonowaniem Internetu

y

słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie sieci komputerowych opartych o protokoły TCP/IP oraz w zakresie obsługi, projektowania i testowania rozwiązań sieciowych, w tym również pod kątem działania
Internetu Rzeczy

y

połączenie nowoczesnych materiałów, multimediów i programów do
symulacji sieci w warunkach domowych z osobistym podejściem do
słuchaczy

z Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Partnerzy
kierunku:

y

kierunek studiów stanowi odpowiedź na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy w ramach
studiów zostaną przygotowani do identyfikacji słabych punktów i zabezpieczaniu systemów organizacji

y

zajęcia realizowane z wykorzystaniem analiz przypadków pokazujących najnowsze trendy i metody w zakresie cyberbezpieczeństwa

y

wiedza z zakresu ram prawnych regulujących aspekty związane z cyberbezpieczeństwem

y

Możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC
27001

Coraz więcej organizacji na całym
świecie opiera swoje kluczowe
procesy biznesowe na analityce
danych. Informacje stanowią źródło przewagi konkurencyjnej firmy pod warunkiem, że organizacja potrafi je sprawnie pozyskać,
zanalizować i wyciągnąć z nich
wartościową wiedzę biznesową.
I do tego właśnie potrzebuje specjalistów Data Scientist, których
wciąż brakuje na rynku pracy.
Dlatego serdecznie zapraszam
na studia podyplomowe Data
Scientist - Big Data i systemy
zaawansowanej analizy danych
w Akademii WSB. Program studiów odpowiada na zapotrzebowania pracodawców obejmując
m.in. moduły zarządzania bazami
danych, systemy sztucznej inteligencji, wizualizację danych.
Wojciech Muras
Prezes Zarządu net-o-logy
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Bezpieczeństwa
z Kryminalistyka i metody zwalczania
przestępczości

Rozwój technologiczny przyniósł ze sobą także rozwój metod
działań sprawców, którzy często wykorzystują w procederze
przestępczym nowe technologie,
a ich modus operandi bywa zawiły, przemyślany i wyrachowany, co
znacznie utrudnia proces śledczy.
Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Kryminalistyka
i metody zwalczania przestępczości zdobędą wiedzę między innymi
z zakresu psychologii przestępcy,
prawa, kryminalistyki, informatyki śledczej. Zdobędą praktyczne
umiejętności w zakresie zbierania
dowodów i ich wstępnej analizy, oględzin miejsca zdarzenia
i zwłok oraz interpretacji wyników
badań kryminalistycznych. Niewątpliwym atutem studiów jest
możliwość wykorzystania nabytej
wiedzy podczas egzaminu praktycznego w plenerze.

y

program studiów umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu
przestępczości w aspekcie socjologicznym, psychologicznym oraz kryminalistycznym

y

słuchacze zdobędą aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również umiejętność powiązania tej wiedzy
z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom

y

wśród wykładowców doświadczeni funkcjonariusze Policji, CBŚ,
ABW oraz doświadczeni trenerzy z zakresu psychologii osobowości
i psychomanipulacji

y

nabycie przez słuchaczy kompetencji oraz umiejętności z zakresu
działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu
i mieniu

y

praktyczny egzamin w warunkach plenerowych - słuchacze zmierzą
się z kilkoma przygotowanymi przez specjalistę scenariuszami zdarzeń,
dla których będą musieli przeprowadzić poprawne zabezpieczenie dowodu, ale także wstępną analizę kryminalistyczną. Zadania praktyczne
przygotowane zostały tak, aby słuchacze mogli odnieść się do wiedzy
zdobytej w trakcie zajęć

z Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- Patronat TÜV Nord
Partner
kierunku:

y

możliwość udziału w szkoleniu i zdobycie certyfikatu Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością BHP (normy PN-N 18001,
OHSAS 18001, ISO 45001) wydanego przez TÜV Nord Polska

y

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004
r. na stanowiskach starszego inspektora oraz specjalisty, starszego
specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

dr inż. Krystian Mączka

y

Biegły sądowy z zakresu
informatyki śledczej przy Sądzie
Okręgowym w Katowicach

praktyczne ćwiczenia i analiza case study w zakresie bezpieczeństwa
oraz oceny ryzyka i zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

y

wśród wykładowców specjaliści z zakresu inspekcji pracy, ochrony
przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz praktycy biznesu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy

y

możliwość uzyskania uprawnień Inspektora ochrony przeciwpożarowej

y

Absolwenci studiów uzyskują: uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje specjalisty do
spraw BHP, a także kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie
BHP oraz uprawnienia Audytora wewnętrznego systemu zarządzania
BHP
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Finansów i handlu
z Akademia Menedżera Sprzedaży
Partner
kierunku:

y

połączenie rzetelnej i praktycznej wiedzy sprzedażowej z nowoczesnymi technikami wspierającymi sprzedaż

y

zdobycie i wzmocnienie kompetencji efektywnego zarządzania zespołem sprzedażowym

y

warsztat efektywnej obsługi klienta

y

opracowywanie strategii/celów sprzedaży

y

metody nawiązywania i utrzymywania relacji w biznesie

z Compliance officer - audyt i compliance
w przedsiębiorstwie
y

program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania
funkcji pracownika komórki kontroli wewnętrznej, audytora wewnętrznego lub oficera compliance w przedsiębiorstwie

y

przygotowanie słuchaczy studiów podyplomowych do nowego zawodu compliance oficer, którego zadaniem jest m.in. dbałość o ochronę
danych osobowych i postępowanie z poufnymi danymi, troska o unikanie konfliktu interesów, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania
prezentów przez członków władz i pracowników i wiele innych

z Doradca podatkowy
Partner
kierunku:

y

studia przygotowują absolwentów do realizacji zawodu doradcy
podatkowego

y

przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez praktyków, tj. specjalistów i doradców podatkowych Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu
doradztwa podatkowego

y

studia przygotowują do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Posiadając tytuł zawodowy doradcy podatkowego, absolwent może zasiadać w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Studia podyplomowe w Akademii WSB na kierunku Doradca podatkowy rozpoczęłam
w związku z pracą zawodową,
ale przede wszystkim w celu
pogłębiania i bieżącego uaktualniania wiedzy odnośnie systemu podatkowego w Polsce.
Nie bez znaczenia przy wyborze
właśnie tej uczelni były opinie
i klasyfikacja uczelni na wysokich
miejscach w rankingach szkół
wyższych. Wysoki poziom wiedzy wykładowców i ich pełen
profesjonalizm spowodowały, że
udział w studiach w pełni spełnił
wszystkie moje oczekiwania, dlatego serdecznie polecam kształcenie w AWSB w Dąbrowie Górniczej.
Agnieszka Szlendak-Konopka
Kierownik Działu Obsługi
Bezpośredniej w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach
Absolwentka studiów
podyplomowych na kierunku
Doradca podatkowy
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z Controling i audit w przedsiębiorstwie
y

możliwość zdobycia certyfikatu Menedżera ds. Controllingu

y

wśród wykładowców: biegli rewidenci, zawodowi prawnicy oraz praktycy z danej dziedziny - dyrektorzy finansowi, kierownicy działów controllingu i specjaliści w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu, audytorzy

y

starannie opracowany program, obejmujący niezbędne dla audytora
wewnętrznego kompendium wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem
zastosowania w praktyce biznesowej

z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Partner
kierunku:

Bocznice kolejowe i terminale
intermodalne są istotnym ogniwem w procesach logistycznych
i spedycyjnych w transporcie
a ich ilość i jakość stanowią podstawę rozwoju polskiego kolejnictwa. Uczestnicy studiów podyplomowych najprawdopodobniej
po raz pierwszy będą mogli zapoznać się z nowymi uwarunkowaniami prawnymi, technicznymi,
organizacyjnymi oraz ekonomicznymi aspektami funkcjonowania
tej infrastruktury w tak szerokim
zakresie, przedstawionymi przez
najlepszych specjalistów- praktyków. Słuchacze zapoznają się
również z problematyką dofinansowania projektów związanych
z infrastrukturą i zarządzaniem
bocznic kolejowych oraz terminali
intermodalnych, którą przedstawią specjaliści z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
dr inż. Iwona Krzyżewska

y

studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami
oraz tych, którzy chcieliby zawodowo obracać nieruchomościami

y

wśród wykładowców rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, wyceny wartości przedsiębiorstw i nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa

z Rachunkowość i finanse
y

możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego znajomość systemu
Comarch OPTIMA, SYMFONIA

y

zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, biegłych rewidentów, sędziów Sądu Administracyjnego w Krakowie, członków Rady Polityki Pieniężnej

STUDIA Z ZAKRESU

Transportu
i logistyki
z Bocznice kolejowe i terminale intermodalne
w kolejowych procesach przewozowych
y

Absolwenci otrzymują dodatkowo Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

y

Absolwenci kierunku będą profesjonalnie przygotowani do pracy
w przedsiębiorstwach posiadających bocznice kolejowe oraz będących zarządcami bocznic i terminali intermodalnych, jak również biorących udział w kolejowych procesach transportowych

y

w programie uwarunkowania prawne techniczne organizacyjne i finansowe funkcjonowania kolejowej infrastruktury przeładunkowej oraz
zaawansowane technologie w kolejowym transporcie intermodalnym

Adiunkt w Katedrze Transportu
i Informatyki Akademii WSB
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z Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
y

po ukończeniu specjalistycznych zajęć słuchacze otrzymują certyfikaty potwierdzające kompetencje z zakresu systemów zarządzania
bezpieczeństwem i utrzymaniem (SMS, MMS), niezbędne w pracy
w przedsiębiorstwach transportowych i kolejowych

y

Absolwenci kierunku posiadają kompleksową wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu: budowy i eksploatacji pojazdów szynowych,
europejskich i polskich przepisów prawa kolejowego oraz zasad zarządzania ryzykiem w transporcie

z Infrastruktura i sterowanie ruchem
kolejowym
y

możliwość otrzymania certyfikatów: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS)

y

poznanie zagadnień związanych z infrastrukturą kolejową i systemami
SRK, m.in. zasad prowadzenia ruchu kolejowego, zasad projektowania
i budowy elementów infrastruktury i systemów sterowania, systemów
sterowania i bezpieczeństwa wykorzystywanych w transporcie kolejowym na całym świecie

z Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
y

studia adresowane są do menedżerów zarządzających procesami
logistycznymi, specjalistów z zakresu różnych sfer zarządzania logistycznego, pracowników komórek organizacyjnych bezpośrednio lub
pośrednio związanych z procesami logistycznymi oraz do osób poszukujących kompleksowej wiedzy z zakresu problematyki logistyki i spedycji w transporcie kolejowym

y

zaawansowane technologie w transporcie kolejowym

y

nacisk na zagadnienia dotyczące przewozu ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych

y

Absolwenci studiów są profesjonalnie przygotowani do pracy w spółkach kolejowych lub w firmach wykorzystujących potencjał logistyczny kolei

z Logistyka transportu wrażliwych produktów
ochrony zdrowia
Partner
kierunku:

y

Absolwenci otrzymają międzynarodowy certyfikat IATA, potwierdzający nabyte kompetencje i wyróżniający ich na wymagającym rynku
pracy lokalnym i globalnym

y

Absolwenci poznają najlepsze praktyki branży TSL i międzynarodowe
standardy, wypracowane przez lata przez ekspertów, wiodących światowych organizacji współpracujących z IATA

y

w skład kadry instruktorskiej wchodzą eksperci i specjaliści z wiodących organizacji branży TSL z rynku polskiego i międzynarodowego

Studia podyplomowe - Infrastruktura i sterowanie ruchem
kolejowym są odpowiedzią na
oczekiwania rynku kolejowego
w zakresie kształcenia wysoko
wyspecjalizowanej kadry posiadającej wiedzę i kompetencje
związane z nowoczesną infrastrukturą kolejową i systemami na
niej wykorzystywanymi. Zajęcia
w ramach studiów podyplomowych przeprowadzane są przez
najlepszych dydaktyków i praktyków w zakresie projektowania,
wytwarzania, budowy i eksploatacji infrastruktury kolejowej i systemów SRK. Studia adresowane są
przede wszystkim do osób pracujących w przedsiębiorstwach
kolejowych, chcących rozwinąć
swoją wiedzę związaną z szeroko
rozumianą infrastrukturą transportu kolejowego, zasadach prowadzenia ruchu kolejowego czy
najnowszych systemami sterowania stosowanymi w Polsce i na
świecie.
dr inż. Marzena
Graboń-Chałupczak
Adiunkt w Katedrze Transportu
i Informatyki Akademii WSB;
Ekspert NCBiR oraz FNP;
Członek Izby Odwoławczej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej
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z Transport i spedycja - certyfikat kompetencji
zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/
osób
y

program studiów zawiera wszystkie zagadnienia uprawniające
do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych (podstawa prawna: Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o transporcie drogowym)

y

w ramach studiów słuchacze uzyskują certyfikaty kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy/osób

y

ukończenie studiów daje uprawnienia i kompetencje do rozpoczęcia
i samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa transportowo–spedycyjnego

y

kadra wykładowców z praktycznymi kompetencjami i wieloletnią
praktyką

z Zintegrowany system zarządzania
bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Kierunek Zintegrowany System
Zarządzania
Bezpieczeństwem
w transporcie kolejowym jest odpowiedzią na konieczność ciągłego doskonalenia kadry kolejowej
w aspekcie najnowszych wymagań europejskich w zakresie nowoczesnych metod zarządzania
bezpieczeństwem w transporcie.
Absolwent, kierunku po zakończeniu studiów, będzie dysponował
kompletem technik związanych
z
zarządzaniem
bezpieczeństwem - w tym będzie potrafił przeprowadzić analizę ryzyka
oraz ocenę istotności zmiany jako kierownik zespołu oraz zarządzać Systemem Zarządzania
Bezpieczeństwem z uwzględnieniem najnowszych wymagań
Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR), Urzędu Transportu
Kolejowego (UTK), Państwowej
Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK).
prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
Kierownik Katedry Transportu
i Informatyki Akademii WSB

y

Absolwent otrzymuje certyfikaty: Audytora Wewnętrznego Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS)

y

dzięki studiom podyplomowym na kierunku Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu: europejskich i polskich przepisów prawnych
zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, zasad audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym metody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności (CSM CA)

z Zarządzanie bezpieczeństwem transportu
w sytuacjach kryzysowych
y

w trakcie studiów uczestnicy nabywają kompetencje w zakresie wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych w sytuacjach
kryzysowych, umożliwiające złożenie egzaminu licencjonowanego
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (warunkiem przystąpienia do ćwiczeń praktycznych są pozytywne wyniki badań lekarskich przeprowadzonych w trakcie szkoleń)

z Zarządzanie ryzykiem w transporcie
y

program jest odpowiedzią na oczekiwania rynku kolejowego w zakresie kształcenia wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadającej wiedzę
teoretyczną i praktyczną oraz kompetencje z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie (transport lotniczy, kolejowy, wodny, samochodowy, tramwajowy, metro)

y

oprócz zajęć związanych z teorią i praktyką bezpieczeństwa w transporcie (modelowanie i symulacje komputerowe) absolwenci posiadają
wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzanie ryzykiem oraz
metod i technik kontroli ryzyka

y

po ukończeniu specjalistycznych zajęć Absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające ich kompetencje z zakresu analizy ryzyka niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach transportowych
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STUDIA Z ZAKRESU

Medycyny
i fizjoterapii
z Integracja sensoryczna z terapią ręki
Partnerzy
kierunku:

y

studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz
terapii ręki

y

słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat potwierdzający
uzyskanie Tytułu Terapeuty Integracji Sensorycznej

y

słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat Terapii Ręki

y

zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów w sali Integracji Sensorycznej

y

dodatkowe wsparcie Absolwentów - Absolwenci mogą wziąć udział
w cyklu warsztatów doszkalających oraz konsultacjach diagnozy dla
terapeutów z uwzględnieniem korzystnej zniżki

z Medycyna przeciwstarzeniowa z elementami
mikroodżywiania
Partner
kierunku:

y

celem studiów jest przekazanie wiedzy studentom na temat stosowania diet w różnych jednostkach chorobowych, aktywności fizycznej,
suplementacji żywieniowych wpływających na jakość i długość życia, wielu kuracji prozdrowowtnych, mających na celu wchłanialność
suplementów przez jelita oraz zmniejszenie ryzyka powstawania chorób metabolicznych, nowotworowych oraz cywilizacyjnych

y

Słuchacz zostanie zapoznany z wiedzą na temat najnowszych trendów medycyny estetycznej, medycyny antiaging, dietetyki oraz mikroodżywiania. Po ukończeniu studiów uczestnik będzie posiadać dobre przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy z pacjentami ze
schorzeniami chorób cywilizacyjnych oraz posiądzie wiedzę na temat
mikroodżywiania jelit oraz różnych zabiegów antiaging

y

zajęcia prowadzone są metodami w formie zajęć praktycznych, warsztatów, wykładów oraz seminariów

y

w trakcie studiów uczestnik może uzyskać dodatkowe szkolenia potwierdzone certyfikatem

y

wykładowcy to wieloletni praktycy, którzy wzbogacają zajęcia i program swoją osobą i doświadczeniem praktycznym

Trudnościom z zakresu integracji
sensorycznej towarzyszą często
też problemy szkolne i emocjonalne. Dlatego ważne jest, aby
dziecko było odpowiednio wsparte opieką terapeuty integracji
sensorycznej. Celem studiów Integracja sensoryczna z terapią
ręki jest wyposażenie słuchacza
w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które są niezbędne do
pracy w charakterze terapeuty
Integracji sensorycznej. Student
zostaje przygotowany do samodzielnej obserwacji dziecka, stosowania terapii i przeprowadzania
pełnej diagnozy zaburzeń procesów Integracji Sensorycznej.
Katarzyna Świstuń
Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej
„TĘCZA” w Knurowie. Dyrektor
Niepublicznej Specjalistycznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie

30

z Terapia manualna
y

w ramach studiów Słuchacz zostanie zapoznany z technikami terapii
stawów, tkanek miękkich i układu nerwowego, których efektywność
została potwierdzone badaniami naukowymi, i które pozwalają na
kompleksową terapię pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu

y

po ukończeniu studiów Absolwent będzie posiadać dobre przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pracy z pacjentami ze schorzeniami
narządu ruchu w oparciu o najlepsze metody terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii

y

studia kierowane są szczególnie do fizjoterapeutów zatrudnionych
w placówkach publicznej i niepublicznej służby zdrowia, fizjoterapeutów zatrudnionych w klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach fitness

y

w programie m.in. Metoda McKenziego (Mechanical Diagnosis and
Therapy), medycyna ortopedyczna Cyriaxa, koncepcja Mulligana, kocepcja Kaltenborna etc.

STUDIA

Oświatowe
kwalifikacyjne
i doskonalące
Dobroczynny wpływ sztuki na
psychikę człowieka znany jest
od dawna. Nic zatem dziwnego,
że arteterapia, czyli wyjątkowy
rodzaj psychoterapii, wykorzystujący twórczość w zajęciach
terapeutycznych, zyskuje obecnie
coraz liczniejsze grono zwolenników. Zajęcia w ramach studiów
są prowadzone przez najlepszych
specjalistów z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem oraz
prawdziwych pasjonatów sztuki.
W arteteterapii nie chodzi bowiem o to, aby powstało wielkie
„dzieło” artystyczne, ale o sam
proces tworzenia, o wyrażanie
siebie, komunikację poprzez sztukę, o emocje, jakie temu towarzyszą, aktywność, zaangażowanie
i wreszcie - o zabawę.
Marta Ir
Dyrektor Niepublicznego
Przedszkola z oddziałami integracyjnymi „Wesołe Słoneczka”
w Katowicach

Programy na studiach podyplomowych są zgodne z przepisami Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

z Arteterapia
y

program przygotowuje słuchaczy do organizowania i przeprowadzania procesu arteterapeutycznego z dziećmi, młodzieżą oraz osobami
dorosłymi zarówno zdrowymi, jaki i z dysfunkcjami oraz z osobami
z niepełnosprawnością

y

Słuchacze zdobędą m.in. wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, wiedzę z zakresu nauk o sztuce oraz nabędą umiejętności i kompetencje
społeczne z zakresu arteterapii

y

Słuchacze zostaną zapoznani z metodami i technikami arteterapeutycznymi oraz rozwiną własny potencjał twórczy

z Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne
y

Słuchacze uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym
będą mogli pracować w bibliotekach różnego typu, także jako nauczyciele-bibliotekarze, a także będą mogli być zatrudnieni w innych
instytucjach, zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i ochroną dokumentów tradycyjnych i cyfrowych
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y

Słuchacze uzyskują także kwalifikacje do pracy edukacyjnej i kulturalnej z czytelnikami oraz użytkownikami informacji

y

nowoczesna wiedza podana w sposób praktyczny przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę

z Doradztwo zawodowe i personalne
z elementami coachingu - studia
kwalifikacyjne
y

celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy
zawodowego i personalnego, pracującego zarówno w instytucjach
rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych, a także w projektach
outplacementowych - grupowych i indywidualnych. Program studiów
został wzbogacony o elementy coachingu

y

studia wyposażają słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa
zdalnego z wykorzystaniem e-technologii

y

zajęcia prowadzone w praktycznej formule na bazie gier, symulacji
i warsztatów

y

kadra praktyków – psychologów, coachów, mentorów, doradców
zawodowych

y

praktyczne know-how w zakresie metodyki prowadzenia rozmowy doradczej, wykorzystania narzędzi coachingowych tj. Model Grow, mentoringowych i tutoringowych

z Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
- studia kwalifikacyjne
y

celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności
potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych
i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego

y

zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo treningowe, gry symulacyjne)

y

szczególny nacisk położony na metodykę pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

y

wśród prowadzących zajęcia trenerzy grupowi, psychologowie, terapeuci, psychiatrzy

y

możliwość korzystania z doskonale wyposażonej Biblioteki Akademickiej WSB, m.in. cyfrowych zasobów czasopism pedagogicznych w zakresie oligofrenopedagogiki (Edukacja bez granic - mimo barier, Szkoła
Specjalna)

z Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
y

najnowsza wiedza naukowa z zakresu psychologii rozwoju i klinicznej,
psychiatrii i neurologii dziecięcej, konstruowania diagnozy rozwojowej
i funkcjonalnej dzieci i młodzieży

y

przygotowanie Słuchaczy do opracowania programu terapii dziecka/
ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami w rozwoju

y

kadra wykładowców – psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, dyrektorów placówek oświatowych i edukacyjnych
z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem

Program studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo
zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia
kwalifikacyjne koncentruje się
na budowaniu indywidualnego,
elastycznego warsztatu doradcy, który pozwala na efektywną
pracę zarówno z młodzieżą, jak
i osobami dorosłymi. Kluczowe
dla programu jest połączenie elementów doradztwa z elementami
coachingu, dzięki czemu absolwenci zyskują konkretne metody
i narzędzia pracy z klientem.
Wykorzystywanie narzędzi coachingowych w pracy doradcy
jest bardzo pomocne podczas
towarzyszenia klientom w odkrywaniu mocnych stron, preferencji, zainteresowań i pasji, a także
wsparciu holistycznego rozwoju
klientów podczas poszukiwania
ich indywidualnej ścieżki edukacyjnej, zawodowej, życiowej.
dr Magdalena Kot-Radojewska
Adiunkt w Katedrze Zarządzania,
Zastępca Dyrektora Centrum
Studiów Podyplomowych
i Rekrutacji Akademii WSB
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z Kwalifikacyjne pedagogiczne
studia podyplomowe

Obecnie każda placówka oświatowa stoi przed wyzwaniami
związanymi z realizacją procesów kształcenia w taki sposób,
by sprostać dynamicznym zmianom i oczekiwaniom społecznym,
a także zainteresowaniom dzieci.
Wprowadzanie nowatorskich, aktywnych metod pracy, rozwijanie
twórczego myślenia, podmiotowe
traktowanie wychowanków oraz
indywidualne podejście do każdego, z uwzględnieniem mocnych
i słabych stron, talentów i ograniczeń – to ważne zadania współczesnego nauczyciela. W ramach
Kwalifikacyjnych pedagogicznych
studiów podyplomowych kształcimy nauczycieli XXI wieku, którzy oprócz wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki
i metodyki mają otwarty umysł
i interdyscyplinarne spojrzenie na
rzeczywistość, które umożliwiają
innowacje pedagogiczne, wspierające kreatywność człowieka
i poszerzające jego intelektualne
możliwości.
dr Tomasz Grad
Konsultant Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Katowicach

y

praktyczne ćwiczenia z wykorzystania metod aktywnych w pracy
z uczniem: dyskusja punktowana, metaplan, rybi szkielet, drama, symulacje, burza mózgów, puzzle

y

kadra wykładowców z doświadczeniem praktycznym i specjalistyczną
wiedzą: pedagogów, psychologów, ekspertów oświaty, konsultantów,
metodyków

y

możliwość korzystania z doskonale wyposażonej Biblioteki Akademickiej WSB – ponad 4 tysiące woluminów w zakresie pedagogiki, czasopisma pedagogiczne w wersji drukowanej (m.in. Kwartalnik Pedagogiczny, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Życie Szkoły, Dyrektor
Szkoły) oraz czasopisma pedagogiczne w wersji elektronicznej

z Etyka i filozofia dla nauczycieli
– studia kwalifikacyjne
y

praktyczne wskazówki, jak uczyć i oceniać uczniów podczas zajęć
z etyki i filozofii

y

szczególny nacisk położony na metodykę pracy z uczniami z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących uczniów

y

uwzględnienie kontekstu kulturowo-psychologiczno-socjologicznego
w pracy z dzieckiem

y

zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów

z Integracja sensoryczna z terapią ręki
Partnerzy
kierunku:

y

studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej oraz
terapii ręki

y

słuchacze w ramach studiów otrzymują certyfikat potwierdzający
uzyskanie Tytułu Terapeuty Integracji Sensorycznej

y

słuchacze w ramach studiów otrzymują Certyfikat Terapii Ręki

y

zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w formie seminariów i warsztatów w sali Integracji Sensorycznej

y

dodatkowe wsparcie Absolwentów - Absolwenci mogą wziąć udział
w cyklu warsztatów doszkalających oraz konsultacjach diagnozy dla
terapeutów z uwzględnieniem korzystnej zniżki

z Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
y

zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi w formie warsztatów
w małych grupach

y

kurs przygotowujący do egzaminu Pearson Test of English Level 3

y

kurs przygotowujący do egzaminu FCE
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z Logistyka i spedycja dla nauczycieli
- studia kwalifikacyjne
Partner
kierunku:

y

w ramach zajęć certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska

y

zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz specjalistów
z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów logistyki, spedytorów

y

studia przygotowują do kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach technik logistyk i technik spedytor

z Logopedia - studia kwalifikacyjne
y

ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania gabinetów
logopedycznych

y

Absolwenci posiadają uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy
w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz
pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej
pomocy

y

wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez logopedów, psychologów,
terapeutów, lekarzy, praktyków, na co dzień zajmujących się tematyką
logopedii

z Nauczanie języka polskiego jako obcego
i drugiego - studia kwalifikacyjne
y

zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo-treningowe)

y

szczególny nacisk położony na metodykę pracy z dziećmi/uczniami
z doświadczeniem migracji – na wszystkich poziomach kształcenia
(od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej)

y

zapoznanie słuchaczy z najpopularniejszymi i najbardziej efektywnymi metodami wykorzystywanymi w pracy z dzieckiem/uczniem z doświadczeniem migracji

y

praktyczne wskazówki, jak uczyć, oceniać i przygotować uczniów
z doświadczeniem migracji do egzaminów zewnętrznych

z Neurologopedia
y

studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego

y

Absolwenci są przygotowani do pracy z pacjentami z dysfunkcjami
Ośrodkowego Układu Nerwowego, dziećmi z nieprawidłowych porodów oraz z osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy

z Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy
społecznej – szkolenie specjalizacyjne
y

Akademia WSB posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia
specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodne
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

W
polskich
przedszkolach
i szkołach od kilku lat obserwuje się wzrost liczby dzieci przybyłych zza granicy (emigrantów
lub reemigrantów). Nauczyciele
i wychowawcy stają przed wyzwaniem, jakim jest nauczenie
dziecka języka polskiego nie tylko w aspekcie komunikacyjnym,
ale także jako języka edukacji. Nie
bez znaczenia jest również zapoznanie dziecka z polskimi realiami
oraz pomoc w procesie adaptacyjnym. Właściwa diagnoza oraz
odpowiednio zaplanowane działania wspierające pomogą szybciej i łatwiej odnaleźć się w nowej
sytuacji, nierzadko dla młodego
człowieka trudnej i niezrozumiałej.
Katarzyna Zioła-Zemczak
Konsultant ds. języka polskiego
Regionalnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Bielsku-Białej
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y

Absolwenci, po spełnieniu warunków określonych rozporządzeniem,
otrzymają dyplom poświadczający uzyskanie specjalizacji z zakresu
organizacji pomocy społecznej

y

szkolenie dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej

y

wizyty studyjne w placówkach tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
czy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej

z Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne

Studia na kierunku Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne wychodzą naprzeciw tym
wszystkim sytuacjom, które powodują, że uczeń znajduje się
na marginesie życia szkolnego,
a w przyszłości życia społecznego. Głównym atutem tego kierunku jest jego nowatorski program
poszerzony o elementy rewalidacji
oraz zajęcia prowadzone wyłącznie metodami aktywnymi, warsztatowymi. Absolwent kierunku to
doświadczony i kompetentny nauczyciel, który potrafi opracować
konkretne programy terapii dziecka/ucznia.
Małgorzata Spendel
Psycholog, logopeda. Ekspert
i dydaktyk z zakresu: psychologii
rozwoju, diagnostyki psychologicznej, w tym diagnozy funkcjonalnej,
terapii dzieci i młodzieży

y

program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów
w rozpoznawaniu i zaspokajaniu specyficznych i niespecyficznych
trudności w rozwoju oraz uczeniu się dzieci i uczniów na terenie
przedszkoli, szkół i placówek

y

w programie wielogodzinny blok zajęć praktycznych, kształtujących
u słuchaczy umiejętności stawiania diagnozy oraz prowadzenia
usprawniania dzieci uczniów w oparciu o trafne i najnowsze metody
i sposoby pracy z nimi

y

po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i uczniów ze
specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu
się

z Pedagogika resocjalizacyjna z elementami
socjoterapii – studia kwalifikacyjne
y

program studiów uwzględnia najnowszą wiedzę naukową z zakresu
psychologii klinicznej i psychopatologii, pedagogiki socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej

y

Słuchacze nabędą umiejętności przeprowadzania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej, zostaną zapoznani ze sposobami i metodami
pomocy socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej, a także zasadami
konstruowania indywidualnych programów kształcenia, rewalidacji
oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

y

Absolwenci nabędą kompetencje w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz metod aktywizujących, służących praktycznemu przygotowaniu w pracy resocjalizacyjno-socjoterapeutycznej

z Programowanie i informatyka w szkole
- studia kwalifikacyjne
y

celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć
w ramach przedmiotu „Informatyka’’ oraz „Technologia informacyjna
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych’’

y

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przedstawiać uczniom problemy informatyczne, uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych, a także
wykształcić umiejętności korzystania z programów narzędziowych
i edukacyjnych

y

uzyskane kwalifikacje uprawniają do nauczania programowania
i informatyki we wszystkich typach szkół (od szkoły podstawowej
do ponadpodstawowej), w zależności od poziomu posiadanego wykształcenia podstawowego

y

w programie m.in. grafika i projektowanie 3D, podstawy projektowania stron WWW, programowanie strukturalne i obiektowe, algorytmy
i struktury danych
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z Surdologopedia
y

unikatowa propozycja doszkalająca skierowana do logopedów
i neurologopedów

y

celem studiów jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy
do pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi rodzajami uszkodzeń
narządu słuchu, m.in. w zakresie kształcenia języka u dzieci z prelingwalnymi znacznymi i głębokimi ubytkami słuchu

y

studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze
znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego

y

nabycie uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie surdologopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy

y

wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką
oraz doświadczeniem w kształceniu surdologopedów

z Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno
-ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
Partner
kierunku:

y

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu
rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach
I-III

y

praktyczne zajęcia warsztatowo-treningowe

y

wśród prowadzących zajęcia praktycy z wieloletnim doświadczeniem

y

absolwent studiów ma umiejętności niezbędne do przygotowania
i prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka

W ramach kierunku Surdologopedia słuchacze poznają metody
stosowane w pracy z osobami
niesłyszącymi lub niedosłyszącymi, tj. ćwiczenia oddechowe i słuchowe, metody uczenia rozumienia poszczególnych części mowy
– słów, zdań.
Magdalena Bielenin
Oligofrenopedagog, logopeda,
terapeuta wczesnego
wspomagania rozwoju

z Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- studia kwalifikacyjne
y

kierunek skutecznie przygotowuje kandydatów do profesjonalnego
organizowania wczesnej, systematycznej i kompleksowej pomocy
dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi

y

podczas zajęć Słuchacze wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności
niezbędne do procesu diagnozowania, czyli oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka

y

warsztaty z rehabilitacji ruchowej dziecka niepełnosprawnego oraz
konstruowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania
rozwoju

z Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie
Partner
kierunku:

y

metody i praktyczne narzędzia efektywnego uczenia i rozwijania potencjału własnego i innych

y

założenia edukacji spersonalizowanej w kontekście tutoringu i mentoringu

Absolwenci kierunku Wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka
zdobywają kwalifikacje umożliwiające skuteczne organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój małych dzieci, od
momentu wykrycia u nich niepełnosprawności do czasu podjęcia
edukacji w szkole, oraz pomoc ich
rodzinom.
Mirosława Bochner
Psycholog, trener Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego
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y

budowanie wspierających proces uczenia się relacji z klientami oraz
prowadzenia sesji programów mentoringowych

y

narzędzia przydatne w tutoringu naukowym i rozwojowym

y

sytuacje trudne w pracy tutora/mentora oraz sposoby raczenia sobie
z nimi

z Zarządzanie w oświacie
Partner
kierunku:

Zmiany, jakie co pewien czas
wprowadzane są w odniesieniu
do standardów kształcenia i doskonalenia nauczycieli, mają na
celu finalnie podniesienie poziomu
i jakości nauczania w jednostkach
oświatowych. Wzrost kwalifikacji
kadr oświatowych przekłada się
oczywiście na wzrost efektywności szkolnictwa. Dlatego tak ważne jest permanentne doskonalenie kwalifikacji przez nauczycieli,
a także zdobywanie nowych kwalifikacji, umożliwiających stały rozwój. Wyzwania, jakie stoją przed
edukacją, dotyczą przede wszystkim dyrektorów i nauczycieli tych
placówek.
Oferowany
przez
uczelnię program studiów na kierunku Zarządzanie w oświacie
pozwala nauczycielom znacząco
poszerzyć zakres zawodowych
kompetencji oraz dobrze przygotować się do pracy na stanowisku
dyrektora w szkole, przedszkolu
lub placówce oświatowej.

y

możliwość zdobycia certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu
Zarządzania Jakością w Placówkach Oświatowych TÜV Nord Polska

y

praktyczne warsztaty w zakresie kształtowania kompetencji lidera,
zarządzania i kierowania, negocjacji

y

wśród wykładowców trenerzy umiejętności interpersonalnych,
pracownicy Śląskiego Kuratorium Oświaty, TÜV Nord Polska

z Wychowanie do życia w rodzinie
- studia kwalifikacyjne
y

studia dają kwalifikacje do nauczania przedmiotu z zakresu Wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

y

Absolwenci studiów integrują wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

y

w ramach zajęć Słuchacze nabywają kompetencje do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie” z uwzględnieniem etapu kształcenia i potrzeb grupy

y

oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, przygotowania merytorycznego, studia kształtują umiejętności metodyczne, doskonalą
umiejętności osobiste i społeczne konieczne w pracy nauczyciela,
wychowawcy

z Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
y

program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów
w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży w obszarze
zdrowia psychicznego

y

w ramach studiów słuchacze nabywają umiejętność stawiania diagnozy funkcjonalnej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzenia profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych

y

w programie m.in. zajęcia dotyczące opracowania programów i prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży
z trudnościami w rozwoju psychicznym tj.: problemy z emocjami, relacjami, tożsamością, pracą w grupie, funkcjonowaniem w rodzinie,
przedszkolu, szkole, placówce, a także udzielania pomocy i wsparcia
rodzicom, nauczycielom oraz innym dorosłym pracującymi z dziećmi
i młodzieżą

dr Edyta Nowak-Żółty
Prodziekan Wydziału
Zamiejscowego w Cieszynie
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