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Inauguracja Roku Akademickiego
w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
5 października 2022 r., godzina 15.00
Audytorium Maximum Akademii WSB

Wykład inauguracyjny pt.
„Covid-19 a budowa nowego ładu społeczno-gospodarczego” wygłosi
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Inauguracja Roku Akademickiego
w Wydziale Zamiejscowym w Żywcu
8 października 2022 r., godzina 10.00
Państwowa Szkoła Muzyczna w Żywcu

Wykład inauguracyjny pt.
„Globalna inteligencja” wygłosi
dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB

Inauguracja Roku Akademickiego
w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie
11 października 2022 r., godzina 16.00
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie

Wykład inauguracyjny pt.
„Wyzwania demograficzne dla Polski i świata” wygłosi
Fot: Łukasz Krajewski / Agencja Wyborcza.pl

prof. dr hab. Janusz Majcherek
Członek Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika Akademii WSB
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Inauguracja Roku Akademickiego
w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie
15 października 2022 r., godzina 10.00
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Wykład inauguracyjny pt.
„O potrzebie badań bezpieczeństwa” wygłosi
prof. dr hab. Bernard Wiśniewski
Członek RadyDoskonałości Naukowej, Członek Rady Naukowej
SzkołyDoktorskiej Akademii WSB

Inauguracja Roku Akademickiego
w Wydziale Zamiejscowym w Olkuszu
15 października 2022 r., godzina 16.00
Miejski Ośrodek Kultury - Centrum Kultury w Olkuszu

Wykład inauguracyjny pt.
„Co wiemy a czego nie wiemy o pracy przyszłości?” wygłosi
dr Sabina Ratajczak
Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Profesor tytularny nauk ekonomicznych oraz humanistycznych,
specjalizujący się w naukach o zarządzaniu, objął funkcję
Prorektora ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr w Akademii WSB.
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Nowy rok akademicki to nowe nadzieje i nowe wyzwania stojące przed społecznością naszej Uczelni.
Drodzy Studenci i Doktoranci - życzę Wam realizacji ambitnych celów związanych ze
zdobywaniem wiedzy oraz tego, aby lata spędzone w Uczelni stały się najpiękniejszym okresem Waszego życia, a zarazem okresem budowania Waszej przyszłości.
Pracownikom naukowo-dydaktycznym życzę sukcesów na niwie badawczej i dydaktycznej. Wszystkim Partnerom i Przyjaciołom Uczelni życzę siły i zdrowia, aby z pasją, zaangażowaniem i radością wciąż wracali do nas realizując kolejne projekty.
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Rektor Akademii WSB
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Najnowszy numer wydawnictwa „Nauka i Biznes” jest
szczególny. W ciągu ostatniego roku mogliśmy cieszyć się
z sukcesów, na które intensywnie pracujemy od kilku lat.
Najważniejsze to z pewnością 4 uprawnienia habilitacyjne oraz wysokie kategorie naukowe, potwierdzające m.in.
realizowanie badań naukowych na bardzo wysokim poziomie, działalność publikacyjną pracowników Akademii WSB,
a także inicjatywy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego.
Z drugiej strony ostatni rok jest trudnym czasem dla nas
wszystkich. Solidarni z Ukrainą uruchomiliśmy kompleksowy system wsparcia dla naszych Przyjaciół z tego kraju.
W 2022 roku mogliśmy świętować Jubileusz Akademii WSB
25+2. Podczas tego wydarzenia, w pięknej Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach, mogliśmy - wspólnie z naszymi Studentami,
Partnerami i Przyjaciółmi - dzielić się naszymi osiągnięciami, pozytywnymi emocjami, ale też marzeniami i planami
na przyszłość.
W tym wydaniu „Nauki i Biznes” możecie Państwo przeczytać o działaniach, jakie realizujemy w odniesieniu do kluczowych celów strategicznych, zawartych w Strategicznej
Mapie Drogowej Akademii WSB 2021-2025 z perspektywą
2030. Zapraszam również do zapoznania się ze Strategią
Zrównoważonego Rozwoju Akademii WSB do roku 2030,
która opiera się na 7 z 17 celów zrównoważonego rozwoju,
opracowanych przez ONZ.
Mam nadzieję, że lektura nowego numeru „Nauki i Biznes"
sprawi Państwu przyjemność i będzie źródłem satysfakcji,
zwłaszcza, gdy odnajdziecie Państwo samych siebie na kolejnych kartach wydawnictwa oraz pięknych zdjęciach.
dr Magdalena Kot-Radojewska
Zastępca Redaktor Naczelnej

Redaktor Naczelna
Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Skład
Mateusz Król

Zastępca Redaktor Naczelnej
Magdalena Kot-Radojewska

Fotografia
Marek Galica
Bartosz Jastal
Radosław Kazimierczak
Michał Kuzyk
Dariusz Nowak

Korekta
Joanna Urbańska
Marta Czubrowska
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Międzynarodowy
Uniwersytet
— Wysoka jakość badań potwierdzona
kategoriami naukowymi
— Uczelnia liderem umiędzynarodowienia wśród
szkół wyższych w Polsce

„Akademia WSB posiada dwie kategorie naukowe A w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinie
pedagogika, a także dwie kategorie naukowe B+ w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz w dyscyplinie inżynieria
lądowa i transport. Tym samym Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz
stopnia doktora w tych czterech dyscyplinach naukowych.
Jesteśmy liderem umiędzynarodowienia wśród szkół wyższych w Polsce. W 2022 roku po raz kolejny Akademia
WSB została 2. najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią
w Polsce według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy
2022. Umiędzynarodowienie Akademii WSB wyraża się
w ponad 3 tysiącach studentów zagranicznych, międzynarodowej kadrze naukowej, licznych programach wymiany
akademickiej i studenckiej oraz partnerstwach międzynarodowych”.

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB
Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB
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Odznaczenia państwowe
oraz wyróżnienia
dla Pracowników AWSB
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Fot: Henryk Przondziono / GN

Prof. dr hab. Bolesław Pochopień
zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2022 r. o nadaniu
odznaczeń za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej został odzaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki uhonorowani
zostali:

—

Pan dr Krzysztof Czupryna

—

Pan dr Mateusz Grzesiak

—

Pan dr Grzegorz Kądzielawski

—

Pani dr Magdalena Kot-Radojewska

—

Pani dr hab. Olga Nowotny-Czupryna, prof. AWSB

—

Pan dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

—

Pan Paweł Urgacz

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej MEDALEM
BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ uhonorowane
zostały:
—

Pani Marta Czubrowska

—

Pani Marta Grelak

—

Pani Anna Matusik-Gołas

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ otrzymali:
—

Pan dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

—

Pani prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

—

Pani dr Edyta Nowak-Żółty

—

Pan dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

—

Pan dr Michał Szyszka

ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO otrzymali:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
—

Pan dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
—

Pani dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

—

Pan prof. dr hab. Marek Sitarz

—

Pan dr Krzysztof Wrana

—

Pani dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

—

Pani dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB

—

Pan prof. dr hab. Marek Sitarz

—

Pan dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB
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4 uprawnienia habilitacyjne
i doktorskie
Najwyższe kategorie naukowe
W ostatniej przeprowadzonej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 uwzględnione zostały
4 dyscypliny naukowe: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria lądowa i transport.

— kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Ewaluacja została przeprowadzona na postawie trzech
kryteriów ewaluacyjnych:

— kategorię naukową B+ w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

I

poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności (publikacje);

II

efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (granty, usługi badawcze, komercjalizacja);

III

wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie
społeczeństwa i gospodarki.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2022 r.
Akademia WSB otrzymała:

— kategorię naukową A w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu i jakości

jako jedna z 9 najwyżej ocenionych uczelni spośród
55, które ewaluowały tę dyscyplinę; warto zaznaczyć, że żadna uczelnia nie otrzymała w tej dyscyplinie kategorii wyróżniającej A+, a najwyższy wynik
Akademii WSB wśród innych uczelni w zakresie
I kryterium przewyższył wartość referencyjną
dla kategorii A

— kategorię naukową A
w dyscyplinie pedagogika

jako jedna z 7 najwyżej ocenionych uczelni spośród
41, które ewaluowały tę dyscyplinę; warto zaznaczyć, że żadna uczelnia nie otrzymała w tej dyscyplinie kategorii wyróżniającej A+

jako jedna z 10 uczelni z tym samym wynikiem
spośród 23, które ewaluowały tę dyscyplinę

jako jedna z 19 uczelni z tym samym wynikiem
spośród 34, które ewaluowały tę dyscyplinę.

Uczelnia posiada uprawnienia
do nadawania stopnia doktora
habilitowanego oraz stopnia doktora
w czterech dyscyplinach naukowych:
—
—
—
—

nauki o zarządzaniu i jakości,
pedagogika,
nauki o bezpieczeństwie,
inżynieria lądowa i transport.

Przyznane kategorie naukowe w ewaluowanych dyscyplinach potwierdzają wysoki poziom naukowy Akademii WSB, a także zaangażowanie kadry akademickiej
w rozwój i umiędzynarodowienie badań naukowych prowadzonych w Uczelni. Dzięki ciężkiej pracy i ciągłemu
rozwoju Akademia WSB stanowi konkurencję dla najlepszych uniwersytetów w Polsce, szczególnie pod względem naukowym.
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Akademia WSB na podium
Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy 2022

W Rankingu Szkół Wyższych - Perspektywy 2022 Akademia WSB kolejny raz zajęła 3. miejsce w Polsce
i jest jedyną Uczelnią niepubliczną spoza Warszawy,
która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu.

Wśród uczelni na podium, Akademia WSB osiągnęła najlepsze wyniki pod względem kryteriów, tj.:
—

programy studiów prowadzone w językach obcych (100,00 pkt.),

—

nasycenie kadry osobami o najwyższych
kwalifikacjach (88,48 pkt.),

—

ekonomiczne losy absolwentów (79,71 pkt.),

—

studenci cudzoziemcy (72,92 pkt.)

a także nauczyciele akademiccy z zagranicy oraz efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania.
W Rankingu Uczelni Akademickich 2022 - Akademia
WSB znalazła się na 32. miejscu w Polsce (awans z pozycji 35. na 32.) wśród wszystkich uczelni publicznych
i niepublicznych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.
W rankingu najlepszych uczelni akademickich szczególnie
wysoko Akademia WSB została oceniona w odniesieniu
do ICI (Collaboration Impact), stanowiącego wskaźnik
mierzony średnią liczbą cytowań otrzymanych przez
publikacje posiadające współautora z zagranicy w latach 2017-2021. Akademia WSB uzyskała tu 2. najwyższy
w Rankingu Uczelni Akademickich wynik - 90,58 (pkt.).
Wysokie oceny Akademia WSB uzyskała również w obszarach takich jak:
—

programy studiów prowadzone w językach obcych
(77,78 pkt.),

—

ekonomiczne losy absolwentów (73,17 pkt.),

—

studenci cudzoziemcy (72,92 pkt.),

—

nauczyciele akademiccy z zagranicy (70,07 pkt.),

—

SDG - Sustainable Development Goals (60,65 pkt.).
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Akademia WSB liderem wśród uczelni
niepublicznych w Polsce
—

Kierunki o bezpieczeństwie - nr 2 wśród
wszystkich uczelni w Polsce, nr 1 wśród uczelni
niepublicznych,

—

Zarządzanie - nr 8 wśród wszystkich uczelni
w Polsce, nr 2 wśród uczelni niepublicznych oraz
nr 1 wśród uczelni niepublicznych woj. śląskim,

—

Pedagogika - nr 1 wśród wszystkich uczelni
niepublicznych w Polsce,

—

Transport - nr 1 wśród wszystkich uczelni
niepublicznych w Polsce,

—

Informatyka (studia magisterskie) - nr 1 wśród
uczelni wszystkich niepublicznych w Polsce,

—

Fizjoterapia - nr 1 wśród wszystkich uczelni
niepublicznych w Polsce,

—

Ratownictwo medyczne - nr 1 wśród uczelni
niepublicznych w woj. śląskim.

2. najbardziej umiędzynarodowiona
Uczelnia w Polsce
W tym roku Akademia WSB zajęła 2. miejsce w grupie
kryteriów biorących pod uwagę Umiędzynarodowienie,
gdzie oceniane są m.in. programy studiów w językach
obcych, studiujący w językach obcych, studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wymiana studencka oraz wielokulturowość środowiska
studenckiego.
AWSB została również doceniona pod kątem absolwentów na rynku pracy oraz publikacji.
Uroczysta Gala Finałowa odbyła się w dniu 22 czerwca
2022 r. w Hotelu Novotel w Warszawie. Dyplom dla Akademii WSB odebrała Rektor AWSB - dr hab. Zdzisława
Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.
Ranking Uczelni Akademickich, którego liderem jest
Uniwersytet Warszawski, uwzględnia wskaźniki zgrupowane w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku
pracy, Innowacyjność, Potencjał naukowy, Efektywność
naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie
studiów. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie.
Kierownikiem kapituły opracowującej Ranking jest prof.
Michał Kleiber - były prezes Polskiej Akademii Nauk.

Ranking Uczelni Niepublicznych 2022
1

Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie

2

SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny w Warszawie

3

Akademia WSB

4

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

5

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Kierunki o bezpieczeństwie 2022
1

Uniwersytet Warszawski

2

Akademia WSB

3

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

5

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
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18 listopada 2021 r.

Akademia WSB
w „Złotej Piętnastce”
Rankingu Programów MBA
Perspektywy 2021

W prestiżowym Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021 Akademia WSB zajęła 13. miejsce, trafiając tym samym do „Złotej Piętnastki”.
W zestawieniu ogólnym oraz w każdej z kategorii znalazły się wszystkie oferowane przez Akademię WSB programy MBA.
O ostatecznej ocenie zaważyło 5 kategorii:
—

Opinia absolwentów

—

Jakość studentów

—

Ranga i prestiż

—

Cechy merytoryczne

—

Jakość kadry

wrzesień 2022

Akademia WSB została doceniona szczególnie w kategorii „Jakość kadry”, uzyskując 4. miejsce za program Executive MBA, 5. miejsce za MBA w placówkach ochrony
zdrowia, 6. miejsce za Master of Business Administration (partner EY). Wysoko, bo na 11. miejscu sklasyfikowany został program Executive MBA dla branży wodociągowej, a na 13. Menedżerskie studia podyplomowe
- poziom MBA. Uczelnię doceniono również w kategorii
„Jakość studentów” - 7. miejsce za program Master of
Business Administration (partner EY) oraz w kategorii
„Opinia studentów” - 9. miejsce.
W Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021
uwzględniono 41 programów MBA z całego kraju.

wrzesień 2022
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Nagrody i wyróżnienia
Pani Rektor Akademii WSB z tytułem
„Promotor Polski”
Zarząd Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz
Polska” w uznaniu dokonań dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB dla promocji
nauki polskiej i rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego
wyróżnił Panią Rektor tytułem „Promotor Polski”.
„Promotor Polski” to tytuł przyznawany osobom, których
osiągnięcia na polu naukowym, biznesowym lub kulturalnym budują wizerunek naszej marki narodowej. Jesteśmy bowiem przekonani, że markę Polska współtworzą
nie tylko produkty, usługi czy innowacje, ale także a może przede wszystkim - ludzie. Trzeba wyróżniać tych
Polaków, którzy poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania
pozytywnego wizerunku naszego kraju” - napisał w piśmie informującym o wyróżnieniu Pan Krzysztof Przybył
Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.
Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w dniu 26 kwietnia
2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach.

Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB w towarzystwie Laureatów nagrody: prof. Tadeusza Sławka, Roberta Talarczyka,
dyrektora Teatru Śląskiego oraz Artura Tomasika, Prezesa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.

Nauka i Biznes
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Złoty Laur im. Adama Piwowara
dla Pani Rektor Akademii WSB
Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB została wyróżniona Złotym Laurem im.
Adama Piwowara. Nagrodę wręczył Pan Marcin Bazylak,
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza podczas Koncertu
Noworocznego, który odbył się w dniu 21 stycznia 2022 r.
w Pałacu Kultury Zagłębia.
Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB jest
promotorką tworzenia europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu powstał
w Dąbrowie Górniczej międzynarodowy ośrodek akademicki uznany przez światowe instytucje akredytacyjne,
kształcący studentów z całego świata. Jest promotorką różnorodności kulturowej, otwartości i współpracy,
przyczynia się do rozwoju i promocji Miasta na arenie
międzynarodowej, budując wizerunek Dąbrowy Górniczej jako naukowego ośrodka akademickiego widocznego na mapie Europy i świata. Jako inicjatorka Rady
Ekspertów działającej przy Akademii WSB oraz przez
wiele lat członkini Dąbrowskiej Rady Biznesu - organizacji doradczej przy Prezydencie Miasta Dąbrowa
Górnicza, wspiera działalność Miasta w obszarze inwestycji w zakresie: przedsiębiorczości, rozwoju oświaty, kultury i sportu, wypracowania założeń do kluczowych polityk publicznych miasta, tworzenia strategii
i koncepcji dla Fabryki Pełnej Życia - kluczowej rewitalizowanej przestrzeni publicznej Miasta.

wrzesień 2022

Odznaczenie Akademickiego Związku
Sportowego „Za zasługi w rozwój sportu
akademickiego oraz za działalność na rzecz
promowania i rozwoju sportu w środowisku
akademickim oraz upowszechniania kultury
fizycznej” dla Pani Rektor Akademii WSB
Na wniosek prof. dra hab. Alojzego Nowaka, Prezesa
Akademickiego Związku Sportowego, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB
otrzymała odznaczenie: „Za zasługi w rozwój sportu
akademickiego oraz za działalność na rzecz promowania i rozwoju sportu w środowisku akademickim oraz
upowszechniania kultury fizycznej”, które podczas uroczystej Gali Sportu z okazji 20-lecia AZS Akademii WSB
wręczył Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego - Pan Mariusz Walczak.

Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna,
prof. AWSB powołana do Zespołu "Doskonała
nauka" MEiN
Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia
22.04.2022 r. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB została powołana po raz kolejny na członka
Zespołu doradczego do spraw programu „Doskonała
nauka oraz niektórych spraw dotyczących środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności upowszechniającej naukę”. Prorektor ds. Nauki
i Kształcenia Akademii WSB pracuje w ramach Zespołu
od 2019 roku.
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek
organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania
nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

wrzesień 2022

Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB członkiem
zespołu doradczego do spraw programu
„Społeczna odpowiedzialność nauki oraz
działalność upowszechniająca naukę”
Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek,
prof. KUL powołał dra hab. Marcina Lisa, prof. AWSB,
Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem
na członka zespołu doradczego do spraw programu
„Społeczna odpowiedzialność nauki oraz działalności
upowszechniającej naukę”.
Głównym celem Programu jest wsparcie podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych, działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów, mających
na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem
zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki
lub jej dziedzictwa.

Dr Sabina Ratajczak w Radzie Akredytacyjnej
ACEEU
Dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju, Dyrektor
Centrum Jakości i Innowacji Akademii WSB dołączyła do
Rady Akredytacyjnej ACEEU.
Rada Akredytacyjna jest organem decyzyjnym ACEEU,
składającym się z ponad 40 międzynarodowych ekspertów wywodzących się z kierownictwa uczelni wyższych,
środowiska akademickiego i przemysłu. Rada nadzoruje
akredytacje wstępne i reakredytacje w celu zapewnienia
stosowania ustalonych standardów. Do zadań Rady należy też dbanie o dalszy rozwój tych standardów, wytycznych dla nich oraz wszelkie kwestie związane z procesem akredytacji.
Rada ACEEU jest organem odpowiedzialnym za politykę
i działania ACEEU. Stymuluje i napędza prace koncepcyjne, strategiczne i praktyczne, aby uczelnie wyższe mogły
otrzymywać dopasowane zalecenia dotyczące poprawy
ich wyników.

Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna,
prof. AWSB członkiem Rady Naukowej
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Na mocy decyzji Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna,
prof. AWSB - Prorektor ds. nauki i kształcenia AWSB została powołana na członka Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - kadencja 2021-2025.

Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB powołany na
Członka Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu
Przyszłości
Podczas Inauguracji Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości w dniu 25 lutego 2022 r. dr hab. Marcin
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Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy
z Otoczeniem otrzymał powołanie w jej skład.
Śląska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości została
utworzona we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i jest reprezentacją Platformy Przemysłu Przyszłości. Rolą Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości, które powstają w całym kraju, będzie inicjowanie
działań wspierających transformację cyfrową firm, podpowiadanie technologicznych trendów i wychwytywanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie niezbędnego
wsparcia.

Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB Wiceprezesem
Zarządu PTE
Podczas pierwszego zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział Katowice w dniu 23
listopada 2021 r. dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB - Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB
został wybrany Wiceprezesem Zarządu w kadencji 20212026.
Członkami Zarządu PTE są: dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB - Rektor Akademii WSB, dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB - Prorektor
ds. nauki i kształcenia AWSB.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem
ekonomistów, mającym na celu popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce, działalność opiniotwórczą,
podnoszenie kwalifikacji oraz integrację środowiska
ekonomistów. Akademia WSB aktywnie współpracuje
z PTE organizując m.in. konferencje, seminaria naukowe
czy wydając wspólne publikacje naukowe.

Dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, prof. AWSB
członkiem Naukowej Rady Doradczej UniGRCenter for Border Studies
Z dniem 1 stycznia 2022 r. dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, prof. AWSB została nominowana na członka Naukowej Rady Doradczej UniGR-Center for
Border Studies (UniGR-CBS) na okres dwóch lat. UniGR-Center for Border Studies (UniGR-CBS) jest siecią transgraniczną skupiającą około 80 naukowców
w ramach ugrupowania University of the Greater Region
(UniGR), które prowadzi badania nad obszarami transgranicznymi.

„VR w edukacji” dla Akademii WSB
Podczas I edycji Kongresu VRT - „Zastosowania VR/AR
w praktyce”, który odbył się w dniach 14-15 lipca 2022 r.
w Wiśle dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB, Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji Akademii WSB odebrała statuetkę w kategorii
„VR w edukacji” za szczególne osiągnięcia Akademii WSB
związane z wykorzystaniem VR.

Nauka i Biznes
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Monografia prof. dr hab. Mirosławy NowakDziemianowicz wyróżniona w konkursie
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
W konkursie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na
wybitną monografię naukową z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych za rok 2020 wyróżniona
została prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
za monografię pt.: „Szkoła jako przestrzeń uznania”.

Dr Krzysztof Czupryna zdobył Złoty Medal
podczas Mistrzostw Europy
Dr Krzysztof Czupryna - pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB, adiunkt w Katedrze Nauk o Zdrowiu
(Wydział Nauk Stosowanych w Dąbrowie Górniczej), judoka 5 dan, zdobył Złoty Medal podczas Mistrzostw Europy Weteranów w Judo, które odbyły się w dniach 2 - 5
czerwca 2022 r. w Heraklionie (Grecja). To już drugi tytuł
Mistrza Europy zdobyty przez dra Krzysztofa Czuprynę
(poprzedni - Zagrzeb, 2017 r.). Judoka startował w kategorii: M5, -66 kg.

wrzesień 2022

Doktorat z Akademii WSB nagrodzony
w ogólnopolskim konkursie
Absolwent Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu i jakości dr Leszek Zelek, zajął III
miejsce w XXIII ogólnopolskiej edycji „Konkursu dla najlepszych prac magisterskich i doktorskich w dziedzinie
problemów pracy i polityki społecznej” zakończonych
w 2020 i 2021 roku, ogłoszonego przez Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych pod honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, dofinansowanego
z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.
Laureat konkursu - dr Leszek Zelek jest autorem rozprawy doktorskiej pt. Koncepcja menedżerskiego zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
napisanej pod kierunkiem promotora dra hab. Bernarda
Ziębickiego, prof. UEK.

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu
„Interdyscyplinarne prace naukowe
studentów i doktorantów Akademii WSB”

Student Akademii WSB laureatem
konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Najlepsi z Najlepszych 4.0”

Celem konkursu była aktywizacja oraz rozwój naukowy
studentów, absolwentów oraz doktorantów Akademii
WSB, a także upowszechnianie wyników prowadzonych
przez nich badań. Pozytywnie ocenione teksty (z pogranicza takich dyscyplin naukowych, jak: pedagogika,
nauki o zdrowiu, informatyka, zarządzanie i ekonomia)
będą częścią monografii naukowej i zostaną opublikowane przez Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB.

Kacper Bąk, student Akademii WSB na kierunku Informatyka o specjalności: programowanie aplikacji mobilnych został laureatem konkursu Ministerstwa Edukacji
i Nauki „Najlepsi z Najlepszych 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Student realizował projekt pn. „Zwiększenie świadomości niebezpieczeństw świata cyfrowego
w czasie pandemii Covid-19 poprzez realizację audytów
bezpieczeństwa o charakterze koncepcyjnym”. W dniu 20
listopada 2021 r. Kacper Bąk uczestniczył w międzynarodowej konferencji NO HAT 2021 w Bergamo we Włoszech, która gromadzi specjalistów zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem komputerowym i ochroną
prywatności.

Wyróżnienie za najlepszy artykuł otrzymał Pan Piotr Krowicki, autor tekstu „Pandemia Covid-19 jako katalizator
zmian w sektorze centrów handlowych - perspektywa
martwych centrów handlowych”.

wrzesień 2022

Studentka AWSB Radną Sejmiku Województwa
Śląskiego
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samokształcenia i sprawdzenie swojej wiedzy na egzaminie opartym o współzawodnictwo. Partnerem olimpiady jest Akademia WSB.

Studentka studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie
w Akademii WSB - Justyna Iwaniak - została Radną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na lata
2021-2023.

Studentka Akademii WSB finalistką konkursu
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Muzeum Auschwitz uhonorowało
wolontariuszy Akademii WSB

Studentka na kierunku Bezpieczeństwo narodowe Jagoda Nocoń, zdobyła I miejsce w konkursie na najlepszą pracę pisemną związaną z funkcjonowaniem uczelni
i studentów w dobie pandemii Covid-19 organizowanym
przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

Muzeum Auschwitz uhonorowało nagrodami „Gdyby
zabrakło dziesięciu” wolontariuszy i przedstawicieli instytucji wspierających wolontariat w miejscu pamięci.
Wśród uhonorowanych byli przedstawiciele Akademii
WSB:

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym.
Dokąd zmierzamy?”, która miała miejsce 6 kwietnia 2022
r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas konferencji Laureatka wygłosiła referat dotyczący swojej zwycięskiej pracy pt. „Akademia WSB w dobie pandemii. Dobre praktyki w procesie aktywności studentów kierunku
Bezpieczeństwo narodowe”.

—

dr hab. Robert Socha, prof. AWSB - inicjator współpracy w ramach organizacji praktyk studenckich
oraz wolontariatu - opieki nad wystawą „Sport
i sportowcy w KL Auschwitz”.

—

mgr Wiktoria Kolano - koordynatorka współpracy
w ramach organizacji praktyk studenckich oraz wolontariatu - opieki nad wystawą „Sport i sportowcy
w KL Auschwitz”.

Student Akademii WSB - Maciej Bochenek
wygrał FIZJODERBY 2021

Zarówno dr hab. Robert Socha, prof. AWSB, jak i mgr
Wiktoria Kolano byli organizatorami upamiętnień, związanych z ważnymi wydarzeniami z historii obozu Auschwitz, przygotowywanych dla studentów AWSB.

Maciej Bochenek, student Akademii WSB na kierunku Fizjoterapia wygrał FIZJODERBY 2021 - Olimpiadę młodych
fizjoterapeutów. Pan Maciej zajął I Miejsce, uzyskując
najwięcej punktów ze wszystkich 70 uczestników.

Nagrody wręczył dyrektor Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, współtwórca i prezes Fundacji
Auschwitz-Birkenau - Pan Piotr Cywiński.

Olimpiada odbyła się w dniu 21 października 2021 r.
w 20-stą rocznicę powstania Katedry Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Głównym celem Olimpiady Młodych
Fizjoterapeutów „Fizjoderby Śląska” jest propagowanie
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Sportowy sukces Studentki
Studentka studiów menedżerskich w Akademii WSB Izabella Socha - została Młodzieżową Mistrzynią Polski
w judo w kategorii wagowej 57 kg. Jesteśmy dumni z naszych studentów, którzy zawsze dają z siebie wszystko
i dążą do samorealizacji!

wrzesień 2022

Złoty Jubileusz pracy naukowej i uzyskania
stopnia doktora nauk ekonomicznych przez
prof. zw. dra hab. Franciszka Piontka, dra h.c.
Prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c., autor licznych prac naukowo-badawczych, które koncentrują się
wokół ekonomii środowiskowej, makroekonomii, polityki ekologicznej, polityki gospodarczej, polityki społecznej oraz zarządzania rozwojem zrównoważonym, obchodził Złoty Jubileusz pracy naukowej. Złoty Jubileusz
wraz z Jubilatem świętowali przyjaciele, współpracownicy, uczniowie, bliscy naukowcy oraz Rodzina Profesora
Franciszka Piontka.

Koło naukowe AWSB nominowane do nagrody
„Pro Juvenes”
Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa Save
the World Akademii WSB otrzymało nominację do grona pięciu finalistów prestiżowej Nagrody „Pro Juvenes”
w kategorii „Studencki projekt roku” za projekt pt. „Zrozumienie przeszłości, bezpieczeństwem przyszłości. Pamięci więźniów KL Auschwitz-Birkenau”. Nagrody „Pro
Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Akademia WSB
jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, która została
nominowana do nagrody.

AZS Akademii WSB najlepszy na Śląsku!
Akademicki Związek Sportowy Akademii WSB zdobył
1 Miejsce w Klasyfikacji Uczelni Niepublicznych na Śląsku
i 4 Miejsce w Klasyfikacji Generalnej Akademickich Mistrzostw Śląska w roku akademickim 2021/2022. AWSB konkurowała z 19 uczelniami i zdobyła ponad 550 punktów.

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej
prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz
Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz obchodziła Jubileusz 40-lecia pracy naukowej. Prof. dr hab.
Mirosława Nowak-Dziemianowicz jest Kierownikiem
Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie Pedagogika
Akademii WSB oraz Dyrektorem Interdyscyplinarnej
Pracowni Współczesnych Problemów Humanistyki Akademii WSB.
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Projekty badawczorozwojowe i aplikacyjne
Wysoka ocena ewaluacji działalności naukowej w Akademii WSB wynika między innymi z międzynarodowych
badań prowadzonych w Uczelni. Realizowane projekty
międzynarodowe mają charakter badawczo-rozwojowy
i aplikacyjny. Przyczyniają się one do rozwiązywania
istotnych światowych problemów dotyczących m.in.
zmian klimatu, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, czy wdrażania innowacji społecznych.
Akademia WSB od lat należy do grona wiodących uczelni w zakresie realizacji projektów międzynarodowych.
Tworzy wnioski w partnerstwach z uczelniami z Europy,
Afryki, Azji, Australii, Ameryki Północnej i Południowej.
Jest polskim pionierem projektów Erasmus+ Knowledge
Alliances finansowanych bezpośrednio przez Agencję

Wykonawczą Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Naukowcy AWSB badają
i rozwiązują problemy Europy Środkowej w ramach Programu Interreg Central Europe oraz Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego. Akademię WSB wyróżniają
aktywności transgraniczne realizowane przez Wydziały
Zamiejscowe w Cieszynie i Żywcu ze środków programów Interreg V-A CZR-PL 2014-2020 oraz Interreg V-A
PL-SK 2014-2020. Pracownicy naukowi Akademii WSB są
członkami Komitetów Zarządzających prestiżowymi Akcjami COST współfinansowanymi w ramach Programu
Horyzont 2020.
Badania prowadzone w Akademii WSB skupiają się
na człowieku i jego potrzebach.

W obszarze kluczowych obszarów badawczych Akademii WSB znajdują się:

Bezpieczeństwo

Zrównoważony
Rozwój, działania dla
klimatu i współpraca
terytorialna

Innowacje
Społeczne
i Edukacyjne

Świadome
Obywatelstwo

Bezpieczeństwo
Naukowcy Akademii WSB realizują badania w obszarze bezpieczeństwa w ramach projektów międzynarodowych finansowanych bezpośrednio przez Komisję
Europejską, w tym w ramach prestiżowego Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej
na lata 2014-2020 (The Internal Security Fund - Police), Akcji COST finansowanych z programu Horyzont
2020/Horyzont Europa, projektów transgranicznych na
pograniczu polsko-czesko-słowackim czy dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jednocześnie badacze Akademii WSB współpracują z naukowcami
z czołówki uniwersytetów rankingu Szanghajskiego,

w tym np. z dr Cecilią Farfán-Méndez z Uniwersytetu
Kalifornijskiego w San Diego (21. miejsce w rankingu
Szanghajskim).

ProSPeReS - Protection System for
Large Gatherings of People in Religious
Sites
Projekt ma na celu zwiększenie poziomu ochrony miejsc
kultu poprzez nawiązanie wyjątkowej współpracy pomiędzy naukowcami, ekspertami i praktykami z zakre-
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su bezpieczeństwa, służb publicznych oraz instytucji
religijnych (reprezentujących Kościół Katolicki, Grecki
Kościół Prawosławny i Gminę Żydowską) na rzecz przygotowania kompleksowego systemu ochrony. System
ten będzie obejmował działania mające na celu
zwiększenie prewencji, ochrony, powstrzymywania i reagowania na różnego rodzaju zagrożenia
i zdarzenia terrorystyczne, które mogą wystąpić
w miejscach kultu religijnego. Wdrożenie systemu zostanie wzmocnione poprzez przygotowanie i rozpoczęcie
szkoleń modułowych, w tym e-learningu z VR, mających
zastosowanie w różnych rodzajach kształcenia w strukturach religijnych; przeprowadzenie ćwiczeń na dużą
skalę oraz przeprowadzenie kampanii uświadamiającej
skierowanej do przywódców religijnych, wyznawców
i ogółu społeczeństwa.
Program: Internal Security Fund - Police (ISFP) - Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej na
lata 2014-2020, Komisja Europejska
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB
Partnerzy projektu: Akademia WSB oraz osiemnastu
Konsorcjantów, w tym: Uniwersytet Łódzki (Lider), Archidiecezja Łódzka, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Fundacja Obserwatorium Społeczne, Komenda
Stołeczna Policji w Warszawie, Komenda Wojewódzka
Policji w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii
Nauk, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
oraz partnerzy z Grecji, Cypru, Holandii oraz Słowacji.
Okres realizacji projektu: 6.2021 - 5.2023 r.
W ramach projektu w dniach 29-30 września 2021 r.
dr Łukasz Szymankiewicz, członek zespołu badawczego, reprezentował AWSB w dwudniowych warsztatach
w Eindhoven (Holandia), podczas których uczestnicy
poznali narzędzia wykorzystywane do oceny ryzyka i podatności na ataki terrorystyczne wybranych lokalizacji
(Vulnerability Assessment Methodology, VAT).
Kolejnym wydarzeniem była międzynarodowa konferencja pt.: „CHALLENGES AND PERSPECTIVES - Jewish,
Christian, and Muslim Interfaith Dialogue”, organizowana w dniu 28 stycznia 2022 roku w AWSB. Wydarzenie
to było transmitowane do kilkunastu krajów świata.
W dniach 9-12 maja 2022 r. zespół badawczy pod kierownictwem dra hab. Adriana Siadkowskiego, prof. AWSB
w składzie dr Karol Kujawa, dr Łukasz Szymankiewicz,
mgr Czesław Konieczny realizował wizyty studyjne
w obiektach kultu religijnego, w tym Wielkiej Synagodze w Budapeszcie, synagogach w Pradze, ale także
meczetach w Wiedniu i Budapeszcie. Zespół odbył również szereg spotkań m.in. z rabinem gminy żydowskiej
w Pradze, imamem bośniackiej, tureckiej i albańskiej
gminy muzułmańskiej w Wiedniu oraz imamem gminy
muzułmańskiej w Budapeszcie.

W dniach 24-25 maja 2022 r. w Atenach odbyło się
spotkanie plenarne konsorcjum badawczego projektu
ProSPeReS. Organizatorem spotkania był grecki instytut badawczy KEMEA oraz grecka Policja. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG
HOME) oraz zespoły badawcze z Grecji, Cypru, Finlandii,
Holandii, Czech i Polski. Akademię WSB reprezentował
dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB. Spotkanie było
okazją do zaprezentowania zrealizowanych i nadchodzących zadań projektowych oraz nowoczesnych
technologii VR w zakresie ochrony obiektów sakralnych.
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Bramka - opracowanie innowacyjnego
stacjonarnego systemu do wykrywania
śladowych ilości materiałów
wybuchowych
W ramach projektu opracowano prototyp urządzenia
wykrywającego śladowe ilości materiałów wybuchowych, które - w porównaniu do obecnie używanych
urządzeń - zrewolucjonizuje i diametralnie usprawni
proces przeprowadzania pomiarów na obecność tych
materiałów i tym samym bezpośrednio przyczyni się
do wzrostu bezpieczeństwa ruchu osobowego na lotniskach, czy punktach kontroli imprez masowych.
Program: Programy i Projekty na rzecz Bezpieczeństwa
i Obronności Państwa (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB
Partnerzy projektu: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
WIMECH S.C., Akademia WSB, Transfer Technologii Sp.
z o.o.

Podczas wydarzenia zaprezentowano też opracowane
w ramach projektu finalne urządzenie służące do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych,
którego testy operacyjne odbywały się w MPL Katowice
w Pyrzowicach. Funkcjonalność urządzenia podczas testów operacyjnych została zaprezentowana gestorowi
projektu, którym jest Straż Graniczna oraz przedstawicielom Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Okres realizacji projektu: 1.2019 r. - 12.2021 r.
W ramach projektu w dniu 14 października 2021 r. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice im. Wojciecha Korfantego odbyła się Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa miejsc użyteczności publicznej”. Organizatorami
konferencji była Akademia WSB, Międzynarodowy Port
Lotniczy Katowice, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.
Konferencja była okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń środowisk naukowych oraz praktyków realizujących zadania bezpieczeństwa publicznego w otoczeniu
gospodarczym, a także zarządzających portów lotniczych i przedstawicieli służb państwowych. Połączenie
elementów naukowych i praktycznych stanowi istotny
komponent użyteczny i wdrożeniowy w nauce konsekwentnie realizowany w Akademii WSB.
W Konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu ośrodków naukowych polskich i zagranicznych m.in. wojskowych instytutów badawczych, Uniwersytetu Łódzkiego,
Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Loughborough University w Anglii; służb mundurowych i urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne tj. Straży Granicznej, Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Czeskiego Urzędu Celnego Kraju Morawsko-Śląskiego, a także podmiotów reprezentujących
interesariuszy otoczenia gospodarczego.

MREdu: Pogotowie Górskie - edukacja
transgraniczna ratowników górskich
w Polsce i na Słowacji
Program: Interreg V - A Polska-Słowacja
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB
We współpracy z Uniwersytetem w Żylinie prowadzono badania oraz zrealizowano szkolenia i międzynarodową konferencję dla przedstawicieli reprezentujących
formacje ratownictwa górskiego na pograniczu polsko-
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-słowackim. W projekcie czynny udział brali również
przedstawiciele przygranicznych jednostek samorządu
terytorialnego z Polski i Słowacji. W projekcie udział
wzięło 90 uczestników. Poza porównaniem prawodawstwa, wytycznych i dobrych praktyk w obu krajach, przeprowadzono szereg badań i ćwiczeń terenowych. Jednym z głównych tematów warsztatów była
ewakuacja w trudnych warunkach w terenie. Dotyczyła
ona warunków nielotnych dla lotniczego pogotowia ratunkowego oraz akcji poszukiwawczych na terenach górskich. Ratownicy górscy pozyskali nowe kompetencje,
które szczególnie będą mogli wykorzystać w zbliżającym
się sezonie zimowym.
Efektem projektu była publikacja w języku polskim i słowackim: Ratownictwo górskie. Edukacja transgraniczna
ratowników górskich w Polsce i w Słowacji, red. Ryszard
Szynowski, ISBN 978-83-66794-55-9 ISBN (e-book) 97883-66794-57-3 / Horská služba. Cezhraničné vzdelávanie
horských záchranárov v Poľsku a na Slovensku, red. Ryszard Szynowski, ISBN 78-83-66794-56-6 ISBN (e-book)
978-83-66794-58-0.
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„EduOSP: Projekt edukacyjny
dla ochotniczych straży pożarnych
funkcjonujących na obszarze
pogranicza polsko-słowackiego”
Program: Interreg V - A Polska-Słowacja
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Robert Socha,
prof. AWSB
Naukowcy z Akademii WSB oraz z Uniwersytetu w Żylinie prowadzili badania oraz realizowali szkolenia
i międzynarodową konferencję dla przedstawicieli
reprezentujących Ochotnicze Straże Pożarne na pograniczu polsko-słowackim. Tematyka szkoleń i konferencji dotyczyła m.in. zagrożenia w trakcie dojazdu do
działań ratowniczych, poprawy sprawności zarządzania
kryzysowego na pograniczu polsko-słowackim, czy instytucji sygnalisty w samorządzie terytorialnym. Nabyte
umiejętności strażacy będą mogli wykorzystać w swojej
codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
pogranicza polsko-słowackiego.
W wyniku projektu powstała publikacja w języku polskim
i słowackim: Ochotnicze straże pożarne w działaniu na
rzecz bezpieczeństwa pogranicza polsko-słowackiego,
red. Robert Socha, ISBN 978-83-66794-63-4 ISBN (e-book) 978-83-66794-64-1 / Dobrovoľné hasičské zbory pre
bezpečnosť na poľsko-slovenskom pohraničí, red. Robert Socha, ISBN 978-83-66794-65-8 ISBN (e-book) 97883-66794-66-5.
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Seniorsec bezpieczeństwo
seniorów z terenów wiejskich
i małomiasteczkowych
Program: Interreg V - A Republika Czeska - Polska
Kierownik zespołu badawczego: dr Paulina Polko
Akademia WSB wraz z Wyższą Szkołą Biznesu i Prawa - VŠPP (Czechy) zrealizowała projekt, który zakładał
diagnozę świadomości zagrożeń dla bezpieczeństwa
własnego wśród osób powyżej 65 roku życia, zamieszkujących wioski bądź miejscowości do 15 tysięcy mieszkańców. Świadomość ta jest rzadko badana, a rozwiązania proponowane w przypadku wystąpienia problemów
nie zawsze docierają do zainteresowanych. Starzejące
się społeczeństwa będą wymagały coraz bardziej
kompleksowych strategii wspierania osób starszych
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i świadomej
profilaktyki zagrożeń.
Transgraniczne badania podjęte w Polsce i Czechach
pozwoliły naukowo zidentyfikować do tej pory wskazywane głównie intuicyjnie zagrożenia dotykające grupę
seniorów w obu krajach na terenach przygranicznych,
zamieszkujących wioski i niewielkie miejscowości. Zidentyfikowano obszary wspólne, gdzie można wskazać te
same zagrożenia i implementować podobne programy
profilaktyczne oraz ewentualne różnice. Badania pozwoliły wyłonić uniwersalne i lokalne sposoby niwelacji czy
minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń.

Współpraca z dr Cecilią Farfán-Méndez
z University of California San Diego
Program: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
Kierownik zespołu badawczego: dr Paulina Polko
Akademia WSB po raz kolejny współpracowała
z dr Cecilią Farfán-Méndez z Uniwersytetu Kalifornijskiego San Diego w ramach projektu dotyczącego bezpieczeństwa publicznego na przykładzie pogranicza
amerykańsko-meksykańskiego, dofinasowanego przez
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki. Dr Cecilia Farfán-Méndez gościła w Polsce 10 dni w terminie
od 15 do 25 listopada 2021 r.
W dniu 17 listopada 2021 r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach odbyło się spotkanie Wojsk Obrony Terytorialnej
z dr Cecilią Farfán-Méndez oraz dr Pauliną Polko. Wykład dr Farfán-Méndez dotyczący polityki migracyjnej na
granicy Meksyku i Stanów Zjednoczonych było przyczynkiem do dyskusji na temat polskiej polityki migracyjnej,
podobieństw polityk USA i Polski oraz aktualnej sytuacji
na wschodniej granicy Polski z Białorusią. Pierwsza część
spotkania była streamingowana na kanale You Tube
Wojsk Obrony Terytorialnej, aby żołnierze z całej Polski
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mogli wziąć udział w spotkaniu i podzielić się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. W drugiej części spotkania uczestniczyli m.in. dowódca 13. Śląskiej Brygady
Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas, dr Cecila Farfán-Méndez oraz dr Paulina Polko.
Kolejnego dnia miały miejsce badania terenowe ze Strażą Graniczną Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Tematy skupiały się wokół funkcjonowania Straży Granicznej w Polsce oraz analogii do
amerykańskich służb zajmujących się obroną granic.
Dr Cecila Farfán-Méndez prowadziła też warsztaty, konwersatoria, konsultacje i wykłady dla naukowców, studentów i doktorantów Akademii WSB.
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Zrównoważony rozwój, działania
dla klimatu i współpraca terytorialna

Akademia WSB prowadzi szereg projektów skupionych wokół zagadnienia zrównoważonego rozwoju.
Projekty dotyczące elektromobilności, dostępności, odnawialnych źródeł energii, rozwoju turystyki, czy promocji
ekologii są realizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, w międzynarodowych konsorcjach w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego czy programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Wysoki poziom badań w tym obszarze wynika
również ze współpracy ze światowej sławy naukowcami
z czołowych uczelni światowych. Tematykę zrównoważonego transportu naukowcy Akademii WSB zgłębiają podczas wspólnych badań z Profesor Marią Kamargianni
z University College London (18 miejsce na Liście Szanghajskiej). Równolegle rozwijane są agendy badawcze dotyczące badań w nurcie współpracy terytorialnej, która
jest podstawą przestrzennych i społecznych działań na
rzecz szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju.

We do IT with Energy
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (2019 - 2021)
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. inż. Katarzyna
Chruzik, prof. AWSB
Partner projektu: Kotrak S.A.
Projekt odpowiada na potrzeby dotyczące zlikwidowania
barier rozwoju transportu z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem
elektromobilności - niewystarczającą ilość punktów/stacji ładowania baterii pojazdów elektrycznych oraz trudności z ich odnalezieniem przez kierowców tego typu pojazdów. Opracowany przy współpracy z firmą KOTRAK
w ramach prac naukowo-badawczych dynamiczny
system geolokalizacji i nawigowania kierowców do
ładowarek, zbieżny z ich planowaną trasą, pozwala
na faktyczne zaspokojenie obecnych potrzeb.
Wdrożenie badań przyczynia się do pozytywnej zmiany postaw właścicieli i użytkowników wobec pojazdów
elektrycznych, zwiększając szansę na wzrost zainteresowania zakupem, co oznacza także redukcję szkodliwych
substancji do atmosfery, zatem realizację zasad zrównoważonego rozwoju. System zapisuje na profilu użytkow-

wrzesień 2022

nika informacje dotyczące stylu jazdy, służące wyznaczeniu spersonalizowanych tras, a następnie wskazuje
punkty ładowania elektrycznego w regionie i dobiera
optymalne punkty ładowania dla trasy przejazdu.
Projekt wpisuje się w obszar Zrównoważony Rozwój
i działania dla klimatu, gdyż wdrożone w ramach
projektu innowacje dotyczące optymalizacji systemu stacji ładowania pojazdów elektrycznych umożliwią poprawę jakości w obsłudze klienta, jak również
przyczynią się do realizacji zasad zrównoważonego
rozwoju.
Projektowane w ramach przedsięwzięcia działania
uwzględniają potrzeby przyszłych pokoleń.

Prace badawczo - rozwojowe
w celu opracowania inteligentnego
systemu do zarządzania flotą
pojazdów elektrycznych i stacji
ładowania w celu optymalizacji
kosztów utrzymania i wprowadzenia
transportu niskoemisyjnego przez
przedsiębiorstwa
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (2019-2021)
Kierownik zespołu badawczego: dr inż. Marzena Graboń - Chałupczak
Projekt polega na opracowaniu modelu zarządzania
stacjami ładowania oraz systemem ładowania pojazdów elektrycznych z uwzględnieniem potrzeb biznesowych klientów. W ramach projektu opracowywany jest model podejmowania decyzji dotyczący przejścia
i inwestowania w systemy ładowania samochodów wraz
z modelem biznesowym, analizami ekonomicznymi, które będą pomagać w podejmowaniu decyzji biznesowych
dotyczących utrzymania i/lub rozwoju lub odejścia od
inwestowania w systemy ładowania.
System będzie elementem stymulowania podejmowania
decyzji w zakresie zakupu samochodów elektrycznych
przez przedsiębiorstwa posiadające floty samochodowe
i wykorzystujące je w swojej działalności gospodarczej
w sposób racjonalny z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa.
Wdrożone w ramach projektu innowacje dotyczące
optymalizacji systemu stacji ładowania pojazdów elektrycznych umożliwią poprawę jakości w obsłudze klienta, jak również przyczynią się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i będą miały pozytywny wpływ na
środowisko naturalne.
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Exchange of Smart Solutions between
V4 and EU in Energy, Environment
and Life
Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Kierownik zespołu badawczego: dr inż. Iwona Krzyżewska
Partnerzy projektu: Akademia WSB, VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy), University of Zilina (Słowacja), College of Entrepreneurship and Law (Czechy), Faculty of Mechanical Engineering, J. E. Purkyně University
in Ústí nad Labem (Czechy), Regional Chamber of Commerce Moravia - Silesia (Czechy), Department of Energy Engineering, Budapest University of Technology and
Economics (Węgry), Zala County Government (Węgry),
Częstochowa University of Technology, Faculty of Infrastructure and Environment (Polska), Budapest Business
School, Zalaegerszeg Faculty of Business Administration
(Węgry).
Uwaga projektu skupiała się na interdyscyplinarnym
wpływie zużycia energii, w tym jej akumulacji, wpływie na środowisko i życie ludności. Ponadto w ramach
projektu zwiększano wpływ zaangażowania kobiet i młodych naukowców w działania związane z energetyką.
W ramach projektu realizowane były konferencje międzynarodowe, warsztaty dla studentów, a przede wszystkim międzynarodowy konkurs dla grup studenckich pt.
„Future and Nexus of Energy and Environment”. Projekt
studentów Wydziału Zamiejscowego AWSB w Cieszynie
pn. „Save energy by lean system” został nagrodzony tytułem „Biggest social impact” podczas finału międzynarodowego konkursu „Future and Nexus of Energy and
Environment”. Wyróżniony zespół studentów to: Rafał
Bortliczek, Klaudia Nademlejnská oraz Justyna Śliwińska.

U_CAN_BE_ECO - edukacja młodzieży
Śląska Cieszyńskiego w zakresie
podnoszenia świadomości ekologicznej
lokalnej społeczności
Program: Interreg V - A Republika Czeska - Polska
Kierownik zespołu badawczego: dr Edyta Nowak-Żółty
Od września 2022 roku Akademia WSB wraz z Institut
EuroSchola (Czechy) realizuje projekt, którego celem
jest uświadomienie polskiej i czeskiej młodzieży lokalnej
(ponadpodstawowej), zamieszkującej region Śląska Cieszyńskiego, że mają wpływ na stan środowiska naturalnego w swoim miejscu zamieszkania oraz że mogą mieć
aktywny wpływ na podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności poprzez nabycie kompetencji
zawodowych związanych z tematyką ekologii. Główną
zmianą uzyskaną w wyniku realizacji projektu będzie aktywizacja młodzieży ponadgimnazjalnej do czynnego
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rozwijania swoich kompetencji zawodowych związanych z ekologią za pomocą wypracowanych w projekcie
materiałów, a także uświadomienie im, iż mają aktywny
wpływ na jakość środowiska w swoim regonie. Ponadto
wymiana dobrych praktyk podczas spotkania nauczycieli
czeskich i polskich zajmujących się edukacją ekologiczną doprowadzi do wypracowania spójnego materiału
edukacyjnego. Przyczyni się do wypracowania nowych
metod nauczania ekologii oraz do zastosowania ich
w swojej pracy/życiu/miejscu zamieszkania, co w rezultacie podniesie jakość życia społeczności lokalnej oraz
zwiększy atrakcyjność regionu pod kątem zatrudnienia
i jakości klimatu. Kluczowa zmiana to nakierowanie młodzieży na przygotowanie zawodowe do przyszłej pracy
w poszukiwanych na pograniczu zawodach tj. specjaliści
zajmujący się zagadnieniami proekologicznymi i rozwijający ekologię regionu.

Kryzys w kopalni Turów i jego
wpływ na czesko-polską współpracę
transgraniczną: ocena, wnioski
i rekomendacje
Program: „Granty Interwencyjne NAWA”
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB
Partnerzy projektu: Technical University of Liberec
(Czechy), Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad
Labem (Czechy)
Głównym celem badań prowadzonych w ramach projektu jest określenie konsekwencji polsko-czeskiego sporu
granicznego związanego z Turowem na pograniczu polsko-czeskim, zwłaszcza w Euroregionie Nysa. Problemem badawczym projektu jest rozpoznanie, w jaki sposób konflikt na poziomie krajowym (pomiędzy rządami
sąsiadujących ze sobą członków UE) może wpływać na
integrację transgraniczną (CBI) i współpracę transgraniczną (CBC) na poziomie lokalnym. W celu rozwiązania
problemu badawczego analizowany jest polsko-czeski
konflikt o kopalnię węgla kamiennego Turów.
W ramach projektu zrealizowane zostały 4 wyjazdy badawcze, podczas których zespół projektowy przeprowadzał zogniskowane wywiady grupowe po polskiej i czeskiej stronie granicy oraz spotkania z polskimi i czeskimi
interesariuszami projektu, jak również brał udział w badaniach realizowanych przez wykonawcę zewnętrznego
badań terenowych. W ramach wyjazdów badawczych
odbyły się także wizje lokalne na terenach przylegających do kopalni po obu stronach granicy, służące weryfikacji sposobu zagospodarowania terenu po działalności kopalni i aktywności społeczności lokalnej. Powstał
także raport z badań pt. „The Turów Mine crisis and its
impact on Czech-Polish cross-border cooperation: evaluation, conclusions and recommendations”.
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Szkoła Letnia w ramach Praktycznego programu kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II

Minibreweries as developers
of regional tourism in the V4 area
Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. inż. Łukasz
Wróblewski, prof. AWSB
Partnerzy: Vysoká Škola Technická a Ekonomická v Českých Budějovicích (Czechy - Lider), Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja), Uniwersytet Korwina
w Budapeszcie (Węgry)
Od września 2022 roku naukowcy Akademii WSB prowadzą badania dotyczące fenomenu minibrowarów w regionie wyszehradzkim. Turystyka piwna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów turystyki
regionalnej. Trend zakładania minibrowarów, które są
podstawowym warunkiem rozwoju tego specyficznego
sektora turystyki, jest widoczny we wszystkich krajach
Grupy Wyszehradzkiej. Prezentowany projekt skupia
się na tej specyficznej grupie małych i średnich przedsiębiorstw w obrębie wszystkich krajów członkowskich.
Celem projektu jest wykazanie wpływu minibrowarów na rozwój turystyki regionalnej. Ten trzyletni
projekt, poza pracą badawczą, zakłada stworzenie
bazy mikrobrowarów z obszaru Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jest on szczególnie istotny w perspektywie
zrównoważonego rozwoju miast i gmin, gdyż w czasach
- gdy środowisko określane jest jako szybko zmieniające
się i nieprzewidywalne oraz kiedy społeczeństwo odchodzi od paradygmatu globalizacji na rzecz gospodarek lokalnych - bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na rozwój
turystyki regionalnej.

Praktyczny program kształcenia
kadr rozwijających gospodarkę
niskoemisyjną na pograniczu II
Program: Interreg V-A Republika Czeska - Polska
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. inż. Łukasz
Wróblewski, prof. AWSB
Partnerzy projektu: VŠB-Technical University of Ostrava (Lider)
W ramach projektu Studenci Akademii WSB uczestniczyli w Szkole Letniej organizowanej we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie.
Był to bardzo intensywny tydzień pełen ciekawych wykładów, wyjazdów i spotkań. W dniach 20-24 czerwca 2022 r.
studenci z Polski i Czech zgłębiali tematykę gospodarki
niskoemisyjnej. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach
prowadzonych przez specjalistów z VSB Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Akademii WSB, a także
zaproszonych ekspertów z Islandii czy Tunezji.
Oprócz dużej dawki wiedzy z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w pamięci uczestników pozostały wspomnienia z kilku wycieczek odbywających się w ramach
Szkoły Letniej. Studenci odwiedzili Muzeum Tatra
w Koprivnicach, miasto Stramberk, Muzeum Landek,
Centrum Techniki w Ostrawie, fabrykę HotJet Bolatice.
Niezwykle ciekawe okazały się także warsztaty zorganizowane przez firmę Trianon z Czeskiego Cieszyna.
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System zarządzania dostępnością
zintegrowanych węzłów
przesiadkowych - „Przesiadka
bez Barier”
Program: „Rzeczy są dla ludzi” w ramach Rządowego
Programu “Dostępność Plus”
Kierownik zespołu badawczego: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
Partnerzy projektu: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Instytut Techniczny
Wojsk Lądowych.
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Celem projektu jest opracowanie systemu zarządzania
dostępnością dla Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (ZWP) i jego elementów, uwzględniającego osoby
o specjalnych potrzebach. W ramach „Przesiadki bez Barier” realizowane jest innowacyjne
podejście do obiektywnej oceny poziomu dostępności całego Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego poprzez identyfikację barier i udogodnień dla użytkowników o specjalnych potrzebach.
Wykorzystywane narzędzia do realizacji tego celu
to: standardy dostępności, metody przeprowadzania audytów dostępności, metody przeprowadzania
kontroli dostępności (inspekcji), katalog rozwiązań
i dobrych praktyk, baza danych o dostępności zintegrowanych węzłów przesiadkowych (dla administratorów)
oraz aplikacja - mapa dostępności (dla użytkowników).
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Proponowane narzędzia wykorzystują zwartą parametryzację przestrzeni całego węzła przesiadkowego
pod kątem dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Narzędzia te pozwalają również na identyfikację obszarów problemowych, dostarczają informacji
o możliwych do podjęcia działaniach w celu zwiększenia
poziomu dostępności. Jednocześnie stanowią mechanizm motywacyjny i marketingowy dla władz lokalnych
na obszarze, na którym zlokalizowane są zintegrowane
węzły przesiadkowe, tym samym wpisując się w zrównoważony rozwój. Akademia WSB wraz z partnerami

projektu dokonała opracowania katalogu osób ze szczególnymi potrzebami oraz katalogu barier występujących
na zintegrowanych węzłach przesiadkowych. Działania
podejmowane w projekcie konsultowane są z ekspertami i konsultantami z fundacji i stowarzyszeń funkcjonujących by wspierać ludzi z niepełnosprawnościami
w przekraczaniu przez nich różnych granic oraz by niwelować te granice i bariery. Rezultatem projektu będzie
opracowanie prototypu aplikacji mapy dostępności
ZWP oraz opracowanie wytycznych wdrożeniowych
dla systemu zarządzania dostępnością ZWP.

Współpraca z Profesor Marią
Kamargianni z University College
London

don, który zajmuje 17 miejsce w Rankingu Szanghajskim,
co oznacza, że jest jedną z najlepszych uczelni na świecie.

Program: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
Kierownik zespołu badawczego: dr inż. Iwona Krzyżewska
Od maja 2022 roku Profesor Maria Kamargianni prowadzi wykłady i konsultacje dla naukowców, studentów
i doktorantów Akademii WSB. W dniach 17-19 października 2022 roku prof. Maria Kamargianni odwiedzi naukowców Akademii WSB w celu prowadzenia wspólnych
badań na obszarze Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej.
Profesor Maria Kamargianni jest profesorem w dziedzinie innowacji systemów transportowych i zrównoważonego rozwoju oraz dyrektorem MaaSLab. Jej
obszary badawcze obejmują zachowania podróżnych,
nowe usługi i technologie mobilnościowe, Mobility-as-a-Service, modelowanie transportu, analizę systemów
transportowych, badania rynku i ekonometrię. Profesor
Maria Kamargianni reprezentuje University College Lon-

Innowacje Społeczne i Edukacyjne
(przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu)
Innowacje społeczne i edukacyjne to jeden z pierwszych
obszarów badawczych, który od 2017 roku rozwijany
jest na płaszczyźnie międzynarodowej. Akademia WSB
od lat współpracuje w tym obszarze z najlepszymi uczelniami na świecie, w tym z Uniwersytetem we Florencji,
Tongji University z Szanghaju czy The University of Arts
London, realizując wspólnie projekty finansowane przez
Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Ponadto rozwinięto współpracę z Uniwersytetem Kalifornijskim w San Diego zarówno na polu
wspólnej realizacji projektów międzynarodowych, jak
i indywidualnej współpracy badawczej ze światowej klasy naukowcami z obszaru edukacji i innowacji społecznych.
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INTRIDE - Soft, Digital and Green Skills
for Smart Designers: Designers as
Innovative Triggers for SMEs in the
manufacturing sector
Program: Erasmus+ Knowledge Alliances
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, prof. AWSB
Partnerzy: University of Florence - Department of Architecture & Design (Florencja, Włochy) - Lider Projektu, Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza, Polska), Zamek
Cieszyn (Cieszyn, Polska), Sant’Anna School of Advanced
Studies in Pisa - The Biorobotics Institute (Piza, Włochy),
ELISAVA - private centre of higher education affiliated
with Pompeu Fabra University (Barcelona, Hiszpania),
CENFIM Catalan Furnishings Cluster and Innovation Hub
(La Senia, Hiszpania), LEITAT Technological Centre (Barcelona, Hiszpania), The University of Art and Design in
Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, Rumunia), Cluster Mobiler
Transilvan - Transylvanian Furniture Cluster (Cluj-Napoca, Rumunia), DID-Technological Cluster on Interiors &
Design (Poggibonsi, Włochy).
W ramach projektu INTRIDE opracowano i przeprowadzono pilotaż wspólnego programu studiów magisterskich, który stanowi kompetencyjne rozwiązanie
wyzwań, jakie Regionalne Inteligentne Specjalizacje
stawiają przed tradycyjnymi przedsiębiorstwami
produkcyjnymi.
W dniach 28 marca - 28 kwietnia 2022 r. naukowcy
i wykładowcy Akademii WSB wraz z pracownikami Zamku Cieszyn prowadzili zajęcia w ramach pilotażu - Joint
Master Degree Programme, który został przygotowany przez interdyscyplinarny i międzynarodowy zespół
z 4 europejskich uczelni, przy wsparciu klastrów technologicznych.
W pilotażu udział brali studenci z: University of Florence
- Department of Architecture & Design (Florencja, Włochy), ELISAVA - private centre of higher education affiliated with Pompeu Fabra University (Barcelona, Hiszpania), The University of Art and Design in Cluj-Napoca
(Cluj-Napoca, Rumunia) oraz Akademii WSB.
W ramach wydarzenia studenci mieli zaprojektować
usługi dla tzw. Free Shopu, czyli sklepu z darmowymi
produktami przeznaczonymi dla uchodźców z Ukrainy. Studenci przeprowadzali wywiady z managerami,
wolontariuszami, mieszkańcami miasta oraz przede
wszystkim z uchodźcami z Ukrainy. Ich zadaniem było
przygotowanie strategii i proponowanych rozwiązań
w zakresie funkcjonowania Free shopu, jego promocji
wśród mieszkańców i uchodźców, zapewnienia stałych
dostaw niezbędnych towarów, określenie najbardziej
potrzebnych towarów itd.
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W wyniku tego warsztatu powstały dwie strategie rozwoju, które zostały zaprezentowane przed międzynarodowym gronem eksperckim.
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IN SITU - Intergenerational Social
Innovation Support Scheme

ED-ON: Intercultural education
in the era of distance learning

Program: Interreg Europa Środkowa

Program: Erasmus+

Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, prof. AWSB

Kierownik zespołu badawczego: dr Karolina Walancik

Partnerzy: Miasto Wiedeń (Vienna Board of Education)
- Lider projektu, Akademia WSB (Polska), Województwo
Śląskie (Polska), Vienna University of Economics and Business (Austria), Region of Veneto - Department of Labour (Włochy), ENAIP Veneto Social Enterprise (Włochy),
Stuttgart Region Economic Development Corporation
(Niemcy), Stuttgart Media University (Niemcy), Miasto
Rijeka (Chorwacja), Science and Technology Park of the
University of Rijeka Ltd. (Chorwacja), Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, (Słowenia), OZARA d.o.o. Service and Disability Company (Słowenia).
W ramach projektu w każdym z 6 partnerskich regionów (Województwo Śląskie - Polska, Miasto Wiedeń
- Austria, Region Veneto - Włochy, Stuttgart - Niemcy,
Rijeka - Chorwacja, Maribor - Słowenia) powstały Huby
Innowacji Społecznych (Social Innovation Hubs), których
celem jest wieloaspektowe wsparcie długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli
w wieku 50+. Uczelnie, regiony oraz podmioty społeczne z Europy Środkowej wypracowały międzynarodowy ekosystem innowacji społecznych oparty
o założenia przedsiębiorczości społecznej, programy
treningowe oraz mentoring.
Akademia WSB w dniach 9-10 listopada 2021 roku zorganizowała Targi IN SITU Game Changer, które zgromadziły start-upy, ekspertów i praktyków z 6 krajów, celem promowania idei dotyczącej innowacji społecznych
i przedsiębiorczości społecznej. Podczas targów rozmawiano o finansowaniu inicjatyw społecznych i przedsiębiorstw społecznych oraz marketingu firm społecznych.
Szczególną uwagę poświęcono uczestnikom programu
szkoleniowo-mentoringowego IN SITU, którzy w sześciu regionach partnerskich rozwijali swoje pomysły
na działalność społeczno-przedsiębiorczą. Na Targach
zaprezentowano ponad 20 rozwiniętych pomysłów
i projektów z różnych dziedzin, skupiających się na
rozwiązaniach dla różnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie współpracy międzypokoleniowej, ochrony zdrowia, czy innych pilnych
wyzwań społecznych, w tym rozwiązań ekologicznych.

Partnerzy projektu: Fin Edu Consult Oy (Finlandia),
Uniwersytet Mykolo Romerio (Litwa), Uniwersytet
Ostrawski (Czechy)
Innowacyjne rozwiązania metodyczne i dydaktyczne, program edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej opracowany przez międzynarodowy zespół
ekspertów i stworzenie platformy e-learningowej
- to tylko część założeń projektu, którego liderem jest
Akademia WSB, a partnerami Uniwersytet Ostrawski
z Czech, Uniwersytet Michała Römera z Litwy oraz Fin
Edu Consulting Oy z Finlandii. Program dotyczy edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej w formie e-learingowej
platformy online - kursów dla studentów, nauczycieli
i przyszłych nauczycieli dzieci uchodźców opracowany
przez międzynarodowy zespół ekspertów.
W ramach projektu odbyło się już spotkanie zdalne organizowane przez Akademię WSB oraz wizyta w Helsinkach. W przyszłym roku zaplanowano spotkania w Wilnie (marzec) oraz Ostravie (wrzesień). Całość projektu
podsumuje Międzynarodowa Konferencja, która odbędzie się w Akademii WSB w lutym 2023 roku.

Alphabetter - learning tools for
preventing functional and secondary
illiterecy
Program: Erasmus+
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, prof. AWSB
Partnerzy: Akademia WSB (Lider), University of California San Diego (USA), European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence (Austria), ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE (Włochy), MEPCO, s.r.o. (Czechy)
Projekt ma na celu stworzenie metodologii i kursów
mających na celu przeciwdziałanie analfabetyzmowi
wtórnemu i funkcjonalnemu. Na podstawie doświadczeń Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (21
miejsce na Liście Szanghajskiej) z pracy w środowisku
migrantów na pograniczu meksykańsko-amerykańskim,
partnerzy europejscy tworzą zestaw narzędzi dla edukatorów osób doświadczających analfabetyzmu wtórnego
i funkcjonalnego. W projekcie przeprowadzony zostanie pilotaż z uczestnictwem przedstawicieli grupy docelowej. W ramach projektu pracownicy Akademii WSB dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB oraz Ewelina Widerska i Sebastian Kwaśniewski wraz z partnerami z Włoch
i Austrii prowadzili badania na pograniczu amerykańsko-meksykańskim.

wrzesień 2022

W ramach badań zrealizowano szereg spotkań z przedstawicielami instytucji zajmujących się nauczaniem dwujęzycznym oraz z przedstawicielami społeczności migrantów. Dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB w dniu
2 czerwca 2022 roku wraz z partnerami z Włoch i Austrii
przeprowadził warsztat dla doktorantów na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, podczas którego przedstawił swoje badania na temat społeczności romskiej.

SOCIALLY - Edukacja specjalistyczna
pracowników socjalnych
i pomocy społecznej na pograniczu
polsko-słowackim w sytuacjach
nadzwyczajnych, w tym pandemii
COVID -19
Program: Interreg V - A Polska-Słowacja
Kierownik zespołu badawczego: dr Michał Szyszka
Pandemia Covid-19 w sposób istotny utrudniła funkcjonowanie ośrodków pomocowych, co niekorzystnie
przekłada się na niektóre formy dostarczanej pomocy
oraz jakość i dostępność usług społecznych. Pracowni-
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cy socjalni pogranicza PL-SK zwracają szczególną uwagę na deficyty kompetencyjne oraz potrzeby szkoleniowe w zakresie pracy z dwiema szczególnymi grupami
klientów: seniorami (osoby w wieku 60+) oraz osobami
bezdomnymi. Obie grupy wymagają szczególnych form
wsparcia, a jednocześnie są szczególnie narażone na ryzyko zachorowania.
We współpracy ze słowacką gminą Cadca w ramach projektu prowadzono badania oraz zrealizowano szkolenia
i międzynarodową konferencję dla przedstawicieli reprezentujących organizacje świadczące pomoc społeczną i wsparcie socjalne na pograniczu polsko-słowackim.
W projekcie czynny udział brali również przedstawiciele
przygranicznych jednostek samorządu terytorialnego
z Polski i Słowacji.
Szkolenia i konferencja oraz wymiana dobrych praktyk dotyczyły następujących obszarów: wskaźniki
pomiaru jakości życia seniorów, uwarunkowania
pomyślnego starzenia się, społeczne i organizacyjne
wyznaczniki miasta i gminy przyjaznej seniorom, sieciowy model pomocy społecznej elementem zmiany
w przygotowaniu i dostarczaniu kompleksowych
usług seniorom z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej, standardy pracy w pomocy społecznej i rola

Badania transgraniczne pracowników AWSB na pograniczu amerykańsko-meksykańskim
Projekt: Alphabetter - learning tools for preventing functional and secondary illiterecy
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pracowników socjalnych w analizowanych działaniach. Aktywności dotyczące osób w kryzysie bezdomności były również wsparte wystawą tematyczną.
Jako wynik realizacji projektu powstała publikacja w języku polskim i słowackim: Socially: edukacja, pomoc
i wsparcie w sytuacjach kryzysowych / Socially: vzdelávanie, pomoc a podpora v krízových situáciách.

E-DUST - Orientacja zawodowa
na pograniczu polsko - słowackim
w sytuacjach nadzwyczajnych,
w tym pandemii Covid-19
Program: Interreg V - A Polska-Słowacja
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB.
Na obszarze pogranicza polsko-słowackiego funkcjonowanie oświaty na poziomie podstawowym i średnim
podlega bezpośrednio administracji samorządowej. Samorządy wpływają na kształt polityki oświatowej pogranicza, współpracę szkół i samorządów, dlatego tak ważna
jest znajomość możliwości w zakresie kształcenia zawodowego, specjalistycznego na pograniczu PL-SK, oraz
oczekiwań rynku pracy. Projekt służył przygotowaniu
nauczycieli szkół ponadpodstawowych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz instytucji
w tworzeniu transgranicznej oferty edukacji zawodowej.
Przeprowadzone działania umożliwiają przygotowanie
uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia zawodowego, miejsca pracy,
z uwzględnieniem oczekiwań rynku, zdolności i predyspozycji uczniów na pograniczu PL-SK.
We współpracy ze słowacką gminą Cadca w ramach projektu prowadzono badania oraz zrealizowano szkolenia
i międzynarodową konferencję dla przedstawicieli reprezentujących jednostki oświatowe na pograniczu polsko-słowackim.
W projekcie czynny udział brali również przedstawiciele przygranicznych jednostek samorządu terytorialnego z Polski i Słowacji. Szkolenia i konferencja oraz
wymiana dobrych praktyk dotyczyły następujących
obszarów: Rola instytucji i organizacji w orientacji zawodowej w regionie transgranicznym, w tworzeniu
transgranicznej oferty edukacji zawodowej w sytuacji
nadzwyczajnej np. pandemii Covid-19 oraz Kształcenie w formule online w zakresie orientacji zawodowej
w regionie transgranicznym w sytuacjach nadzwyczajnych np. pandemii Covid-19.

wrzesień 2022

W ramach projektu zrealizowano monografię w języku
polskim i słowackim: Orientacja szkolna i zawodowa
na pograniczu polsko-słowackim w dobie pandemii Covid-19 / Školská a profesijná orientácia v poľsko-slovenskom pohraničí v období pandémie Covid-19.

EDUMARK - Orientacja zawodowa
jako element procesu edukacji
na transgranicznym rynku pracy
Euroregionu Śląska Cieszyńskiego
Program: Interreg V - A Republika Czeska - Polska
Kierownik zespołu badawczego: dr Edyta Nowak-Żółty
Projekt dotyczył istniejącej nierównowagi w zawodach
deficytowych i nadwyżkowych w Euroregionie oraz braku korzystania z komplementarności transgranicznych.
Kontakty ze szkołami, pracodawcami w Euroregionie
Śląsk Cieszyński, dane z przeprowadzonych analiz potwierdzają, że uczniowie nie posiadają informacji na temat regionalnego rynku pracy, zawodów i branż, a także
możliwości kształcenia zawodowego ponadpodstawowego w regionie.
Projekt miał na celu przygotowanie nauczycieli szkół
ponadpodstawowych polskich i czeskich do kształcenia w zakresie orientacji zawodowej w szkole ponadpodstawowej za pomocą stworzenia ich sieci.
Przeprowadzone działania w zakresie projektu umożliwiły nauczycielom orientacji zawodowej przygotować
uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia zawodowego, miejsca pracy,
z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy, zdolności
i predyspozycji uczniów w Euroregionie Śląsk Cieszyński.
Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu zostały
zaprezentowane w poradniku „Perspektywa edukacyjna
i zawodowa na transgranicznym rynku pracy Euroregionu Śląska Cieszyńskiego”.
W ramach projektu odbyły się konsultacje dla nauczycieli. Spotkanie czeskich i polskich nauczycieli z obu stron
Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński, którzy
w swojej pracy zajmują się również doradztwem zawodowym odbyło się w Jabłonkowie w dniach 16-17 września 2021.
Spotkanie objęło również prezentację edukacyjną gry
planszowej Cieszyn Go - www.tesinskego.cz.

wrzesień 2022

Współpraca z dr Megan Hopkins
z Uniwersytetu Kalifornijskiego
w San Diego w ramach projektu
„Wpływ edukacji dwujęzycznej
i dwukulturowej na przyjmowanie
migrantów w społecznościach
transgranicznych”
Program: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
Kierownik zespołu badawczego: dr Michał Szyszka
Podczas realizacji projektu pracownicy naukowi Akademii WSB współpracowali z dr Megan Hopkins pracującą na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. Dr Megan Hopkins
była nauczycielką dwujęzycznej szkoły podstawowej
i przeprowadziła szeroko zakrojone badania sprawdzające, w jaki sposób szkoły i systemy szkolne organizują
się na zasadzie równości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji imigrantów i uczniów wielojęzycznych.
W badaniach finansowanych przez Office of English Language Acquisition Departamentu Edukacji USA, Spencer
Foundation i W.T. Grant Foundation badała wdrażanie
polityki językowej, a także reformy programów nauczania. Zaangażowała się również w rozwój zawodowy nauczycieli osadzony w kontekście, koncentrującym się na
wspieraniu możliwości uczenia się przedmiotów ścisłych
dla wielojęzycznych uczniów we wczesnych klasach podstawowych.
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Aktywności realizowane w projekcie podczas pobytu
dr Hopkins w Polsce w marcu 2022 r. zostały podzielone na działania online oraz stacjonarne. Zdalna praca
naukowa z kadrą dydaktyczno-naukową Akademii WSB
prowadzić będzie do przygotowania i realizacji wspólnych badań i publikacji. Badania dotyczą porównania
sytuacji na pograniczu amerykańsko-meksykańskim
i polsko-czesko-słowackim. Podczas pobytu w Akademii
WSB dr Megan Hopkins prowadziła konsultacje naukowe dla studentów i doktorantów, wykłady dla studentów i mieszkańców Metropolii oraz badania terenowe
z naukowcami Akademii WSB, w tym z drem Michałem
Szyszką i dr hab. Joanna Kurowską - Pysz, prof. AWSB.

Świadome obywatelstwo
Akademia WSB rozwija wśród swoich studentów świadomość odpowiedzialnego obywatelstwa na wszystkich
poziomach edukacji. Jest to możliwe m.in. dzięki realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w ramach zróżnicowanych projektów programu Erasmus+,
czy dzięki współpracy z naukowcami ze światowej sławy
uniwersytetów tj. Harvard University (1 miejsce Ranking
Szanghajski) Stanford University (2 miejsce Ranking
Szanghajski), czy The University of Oxford (7 miejsce
Ranking Szanghajski).

Promoting ACTIVE and Responsible
Citizenship In Schools - ACTIVE
Program: Erasmus+
Kierownik zespołu badawczego: dr Michał Szyszka
Partnerzy: Akademia WSB, Gymnázium Josefa Ressela
(Czechy - Lider), Odpovědná společnost, z. s. (Czechy),
European Center of Entrepreneurship Competence &
Excellence (Austria), LEARNABLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L (Włochy), Sukromna zakladna skola Felix (Slovakia)

dr Megan Hopkins
Uniwersytet Kalifornijski w San Diego

Projekt ma na celu promowanie aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa wśród uczniów w wieku
12-18 lat. Za pomocą narzędzi metodycznych wytworzonych w ramach projektu ACTIVE młodzież będzie
uczyła się krytycznego myślenia, rozumienia kontekstu
i możliwych skutków własnych działań oraz otwartości
na wspieranie wzajemnych dyskusji, co ma zasadnicze
znaczenie dla bycia odpowiedzialnym i aktywnym obywatelem. Partnerzy projektu pracowali wspólnie w maju
2022 roku nad materiałami edukacyjnymi w Chrudimiu (Czechy). W okresie wrzesień 2022 - czerwiec 2023
roku zorganizowany zostanie międzynarodowy pilotaż
wykorzystania narzędzi metodycznych, w ramach którego zakwalifikowani uczestnicy wyjadą na międzynarodowe szkolenie do Pesaro (Włochy), wezmą udział
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w webinarach wraz z nauczycielami z Włoch, Austrii,
Czech i Słowacji, przeprowadzą w swoich klasach wdrożenie przedstawionej na warsztatach metody (innowacji
dydaktycznej) oraz przeszkolą innych nauczycieli w zakresie wykorzystania materiałów edukacyjnych.

wrzesień 2022

Fake news, oraz informacje o profilach użytkowników
i ich podatnościach na oddziaływanie przez treści dezinformacyjne. Faza I realizacji projektu stanowi część prac
obejmujących stworzenie wstępnej wersji systemu oraz
zgromadzenie niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci stosownych baz danych. Po pozytywnej
ocenie wyników prac zrealizowanych w fazie I, Akademia
WSB otrzyma rekomendację do realizacji kolejnych faz:
fazy II, w której wysiłki zespołu badawczo-rozwojowego
ukierunkowane zostaną na stworzenie generycznego
systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze
użycia oraz fazę III projektu, która ma na celu ulepszenie
powstałego systemu oraz przygotowanie do wdrożenia
wyników osiągniętych w ramach faz I i II.

Euregio-Info
Program: Interreg V - A Republika Czeska - Polska
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, prof. AWSB
Celem projektu jest stworzenie nowej platformy informacyjnej do kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną i transnarodową w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Anty Fake news, system do ochrony
użytkowników przed fałszywymi
informacjami dystrybuowanymi
w sieci Internet
Program: Inforstrateg-I (Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju)
Kierownik zespołu badawczego: dr inż. Karol Jędrasiak
Projekt realizowany jest w konsorcjum, w skład którego
wchodzą: ITD24 Sp. z o.o. jako Lider oraz Akademia WSB.
Celem projektu jest stworzenie narzędzia teleinformatycznego, które pozwoli na ostrzeganie użytkowników przed potencjalnie niebezpiecznymi treściami
typu fake news oraz pozwoli na prezentację rzeczywistych treści mających podstawy naukowe zgodne
tematycznie z dystrybuowanymi nieprawdziwymi
informacjami.
Trwają prace nad utworzeniem modelu opisującego
związki przyczynowo skutkowe związane z potencjalnym
zagrożeniem treściami typu fake news, podział treści ze
względu na ich tematykę oraz oszacowanie związku pomiędzy klasami poszczególnych użytkowników systemu
a reakcją na treści powodujące dezinformacje. W tym
celu przeprowadzane są liczne wywiady indywidualne
oraz focusowe z wybraną grupą docelową. Utworzony
model pozwoli na realizację systemu bazodanowego,
który z jednej strony będzie przechowywał dane o treściach informacyjnych, próbki przykładowych treści typu

Platforma będzie miejscem przetwarzania informacji
i wykorzystywania wiedzy zarówno na potrzeby instytucji tworzących Euroregion (w tym samorządów lokalnych), jak i z nim współpracujących, w tym obywateli.
Dzięki niniejszemu projektowi zostaną stworzone warunki do podnoszenia poziomu rozwoju współpracy
transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński.
Przed stworzeniem platformy informacyjnej niezbędne
było jednak pozyskanie informacji o wpływie przyjętych
środków epidemiologicznych na codzienne życie mieszkańców pogranicza. W tym celu objęto ich badaniem ankietowym.
Na zlecenie Akademii WSB wykonano badanie na grupie 1000 mieszkańców Euroregionu Śląsk Cieszyński,
z których pozyskano informację, jak pandemia Covid-19
i wprowadzone w związku z nią ograniczenia wpłynęły na ich życie w obszarze zawodowym, gospodarczym
oraz społecznym.
Przeprowadzono również wywiady indywidualne wśród
kluczowych reprezentantów instytucji wpisujących się
w badane obszary jak szkoły, placówki medyczne, urzędy gminy czy stowarzyszenia turystyczne.
Pozyskanie informacji na temat potrzeb mieszkańców,
przedsiębiorców oraz instytucji funkcjonujących na ternie pogranicza polsko-czeskiego, a następnie stworzenie
platformy informacyjnej pozwalającej na zarządzanie informacją transgraniczną i transnarodową przyczynia się
do wzmacniania świadomego obywatelstwa mieszkańców Euroregionu Śląsk Cieszyński.

wrzesień 2022

Peter M. Robinson ze Stanford
University w ramach projektu „Wpływ
prezydentury Ronalda Reagana na
sytuację geopolityczną Europy”
Program: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, prof. AWSB
W ramach projektu zrealizowano szereg wykładów dla
studentów Akademii WSB oraz dla mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Tematyka spotkań:
—

„Jak pisać dobre przemówienia”,

—

„President Reagan, Prime Minister Thatcher, and
Pope John Paul II”,

—

„President Reagan and the "tear down this wall"
Berlin address”.
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Ambasador dr Paula J. Dobriansky
z Harvard University w ramach
projektu „Wpływ polityki zagranicznej
USA na przyszłość partnerstwa
transatlantyckiego”
Program: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, prof. AWSB
W ramach projektu Ambasador dr Paula J. Dobriansky ekspertka ds. polityki zagranicznej i dyplomatka specjalizująca się w sprawach bezpieczeństwa narodowego; wykładowca w projekcie Future of Diplomacy w JFK Belfer
Center for Science and International Affairs na Uniwersytecie Harvard - przeprowadziła wykłady dla studentów
Akademii WSB oraz prowadziła konsultacje projektów
badawczych dla naukowców Akademii WSB.

Spotkania prowadził Peter M. Robinson - pracownik
Stanford University oraz Hoover Institution, w latach 80.
pełniący funkcję głównego speechwritera wiceprezydenta George'a Busha, a następnie specjalnego asystenta
i speechwritera prezydenta Ronalda Reagana.

Ambasador dr Paula J. Dobriansky
Harvard University

Profesor Peter Sedláček z University
of Oxford w ramach projektu „Seryjni
przedsiębiorcy, makroekonomia
i nierówności dochodowe”
Program: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki
Peter M. Robinson
Stanford University

Kierownik zespołu badawczego: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB
W ramach projektu Profesor Petr Sedláček - pracownik
Wydziału Ekonomii University of Oxford - przeprowadził wykłady dla studentów Akademii WSB i mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wykłady
dotyczyły tematów: „Which firms are important for the
macroeconomy?”, „What makes a firm successful?”,
„Startups and the Macroeconomy during the Covid-19
pandemic”.
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USA, Szwajcaria, Włochy, a może …
Islandia - zagraniczna wymiana kadry
akademickiej
Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, Dyrektor Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB uczestniczyła w dniach 1321 sierpnia 2022 r. w Międzynarodowej Letniej Szkole
Naukowej, zorganizowanej przez Università della
Svizzera Italiana, realizowanej we współpracy ze Szwajcarską Fundacją Badań Nauk Społecznych (FORS) - uznanym centrum eksperckim w dziedzinie nauk społecznych.
W wydarzeniu uczestniczyło około 300 naukowców
i praktyków z całego świata. Prof. Kurowska-Pysz wzięła udział w warsztatach pt.: „Wykorzystanie analizy
sieci społecznych do zrozumienia danych”. Z kolei
w dniach 11-15 lipca 2022 r. prof. Kurowska-Pysz była
uczestnikiem Międzynarodowej Letniej Szkoły Naukowej w Bolzano. Organizatorem był Institute for
Minority Rights - jednostka naukowa działająca w ramach jednego z najlepszych włoskich ośrodków naukowych - niepublicznego instytutu badawczego EURAC
Research w Bolzano. Prof. Kurowska-Pysz miała okazję wymienić się doświadczeniami w grupie blisko 300
naukowców i praktyków ze wszystkich kontynentów,
którzy w swojej pracy zawodowej lub społecznej stykają się z problematyką mniejszości narodowych czy
zarządzania różnorodnością. Mobilność miała miejsce
w ramach projektu: „PERFECT - Regionalna Inicjatywa
Doskonałości w Akademii WSB”, finansowanego przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki.

wrzesień 2022

Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB,
Prorektor ds. Nauki i Kształcenia w dniach 5-9 sierpnia
2022 r. w ramach projektu: „PERFECT - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, uczestniczyła w
międzynarodowej konferencji „82nd Annual Meeting
of the Academy of Management” odbywającej się
w Seattle. Celem konferencji było nawiązanie międzynarodowej współpracy projektowej i naukowo-badawczej.
Konferencja została zorganizowana przez wiodące profesjonalne stowarzyszenie - Academy of Management
- skupiające naukowców zajmujących się zarządzaniem
i organizacjami. Członkami Academy of Management są
profesorowie i doktoranci szkół biznesu i uniwersytetów, naukowcy oraz praktycy z całego świata. Założona
w 1936 roku, globalna społeczność stowarzyszenia liczy
dziś prawie 18 000 osób i obejmuje ponad 120 krajów.

Z kolei Monika Banach-Kokoszka w dniach od 8 do 12
sierpnia 2022 r. odwiedziła islandzki Uniwersytet w Bifröst. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością uczelni, zebranie materiału do pracy doktorskiej oraz promocja mobilności studentów i kadry
w ramach programów Erasmus+ oraz Edukacja. Pobyt
zaowocował artykułem naukowym, przygotowanym na
podstawie wywiadów, zasobów muzealnych, źródeł historycznych, pt.: „Rola kobiety w Islandii na przestrzeni
wieków”. Co więcej, na podstawie wywiadów przeprowadzonych z lokalnymi prawnikami lub uchodźcami
z Ukrainy, Monika Banach-Kokoszka przygotowuje artykuł z zakresu nauk o bezpieczeństwie (bezpieczeństwo
międzynarodowe). Wyjazd Moniki Banach-Kokoszki od-
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W styczniu 2022 r. dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof.
AWSB ukończyła kurs specjalistyczny: Higher Education Teaching Certificate w The Derek Bok Center for
Teaching and Education na Uniwersytecie Harvarda
w Stanach Zjednoczonych. Zdobyta w czasie kursu wiedza i umiejętności umożliwią włączenie do zajęć akademickich inkluzywnych metod edukacyjnych oraz zwiększenie nacisku na uczenie metodą studiów przypadku,
odwołującą się do wyników badań prowadzonych w Akademii WSB.

Wizyty eksperckie naukowców
w Akademii WSB
Akademia WSB gościła uznanych naukowców w ramach
współpracy z Instytem Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB. Celem wizyt
było prowadzenie badań pograniczy w Europie, szczególnie w kontekście tzw. miast podzielonych granicą (np.
Cieszyn i Czeski Cieszyn). Dyrektorem Instytutu jest dr
hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB.

W dniach 23 - 30 lipca 2022 r. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB ukończyła Szkołę Letnią w Oxford University. The Oxford University Summer School for Adults (OUSSA) to program, w trakcie
którego uczestnicy z całego świata - poprzez intensywny
program wykładów, dyskusji, warsztatów - mają okazję
pogłębić i rozwinąć wiedzę z wybranego przez siebie obszaru tematycznego - w oparciu o metodykę kształcenia
jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie.

Prof. Eduardo Medeiros, ekspert Komisji Europejskiej,
ewaluator programu Horyzont 2020, koordynator międzynarodowych projektów DG REGIO, przeprowadził
transgraniczne wizyty badawcze w Euroregionie
Śląsk Cieszyński, jak również spotkania projektowe w
Urzędzie Miejskim w Żywcu oraz Urzędzie Miejskim
w Czadcy (Słowacja).
Prof. Rafael Robina Ramiez przeprowadził spotkania
badawcze i projektowe z naukowcami Akademii WSB,
w ramach których omówione zostały możliwości dalszej
współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy Akademią
WSB a University of Extremadura. Dodatkowo, prof.
Ramirez przeprowadził także warsztat badacza pt.
„Writing a successfull MSCA project proposal”.
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W roku akademickim 2021/2022 w Akademii WSB gościło również wielu innych uznanych naukowców, m. in.
w dniach 21.09 - 24.09.2021 r. zagraniczni naukowcy,
tacy jak: prof. Bernard Reitel, Artois University (Francja); Peter Dörrenbächer, PhD, Universität des Saarlandes (Niemcy); Martin Unfried, Maastricht University (Holandia); Eduardo Leite, PhD, University of
Mareira (Portugalia). Wizyta naukowców związana była
z prowadzeniem badań pograniczy w Europie, szczególnie w kontekście tzw. miast podzielonych granicą (m.in.
Cieszyn i Czeski Cieszyn) we współpracy z dr hab. Joanną
Kurowską-Pysz, prof. AWSB, Dyrektorem Instytutu Badań nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną.

Eduardo Leite, PhD, University of Mareira
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uvain, które dotyczyły zmian w poziomie współpracy
transgranicznej w zakresie ochrony zdrowia na europejskich granicach w okresie pandemii Covid-19. Udział
w badaniach na poszczególnych granicach brały takie
ośrodki akademickie, jak: University of Strasbourg, University of Maastricht, Artois University, Euro-Institute
w Kehl oraz Akademia WSB, którą reprezentowała
dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB.
W dniu 15 października 2021 r. dla pracowników naukowych AWSB odbyły się 8-godzinne warsztaty online
pt. „Opracowywanie tekstów naukowych do czasopism indeksowanych w bazie WOS oraz SCOPUS”,
prowadzone przez redaktora naczelnego wysokopunktowanych czasopism naukowych, Prof. Romualda Ginevičius (Vilnius Gediminas Technical University).
Kolejne warsztaty z pracownikami naukowymi Akademii
WSB pt. „On four industrial revolutions and their impact on economy and society” miały miejsce w dniu
28.04.2022 r. i były prowadzone przez prof. Heinz D. Kurz
z University of Graz (Austria). W dniach 13-14 czerwca
2022 r. w Akademii WSB odbył się warsztat z prof. Rafaelem Robinem Ramírezem z Universidad de Extremadura w Hiszpanii nt.: „Writing a successfull MSCA project
proposal”. Przy okazji wizyty omówione zostały możliwości dalszej współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy
Akademią WSB a Universidad de Extremadura. Z kolei
w dniach 26-29 lipca 2022 r. Akademię WSB odwiedził
prof. Eduardo Medeiros z Instituto Universitário de Lisboa
z Portugalii. Celem wizyty było prowadzenie badań pograniczy w Europie, szczególnie w kontekście tzw. miast
podzielonych granicą (np. Cieszyn i Czeski Cieszyn) w ramach współpracy z Instytutem Studiów nad Współpracą
Terytorialną i Międzyorganizacyjną pod dyrekcją dr hab.
Joanny Kurowskiej-Pysz, prof. AWSB.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB aktywnie uczestniczą w Akcjach COST, finansowanych
z programu Horyzont 2020, m.in. dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB jest członkiem Akcji COST 18114
ENTAN “European Non-Territorial Autonomy Network”.
W latach 2021-2022 w ramach tej akcji wspólnie z prof.
Martinem Klatt z University of Southern Denmark w Odense prowadziła badania dotyczące roli mediów społecznościowych w integracji mniejszości narodowych na pograniczach. W ramach tych badań w 2021 r. dr hab. Joanna
Kurowska-Pysz, prof. AWSB odwiedziła duńską uczelnię
i przebywała na pograniczu niemiecko-duńskim, zaś
w sierpniu br. prof. Martin Klatt odwiedził Akademię
WSB i prowadził badania wspólnie z dr hab. Joanną Kurowską-Pysz, prof. AWSB na pograniczu polsko-niemieckim i polsko-czeskim.
W październiku 2021 r. zakończyły się badania realizowane na zlecenie Parlamentu Europejskiego oraz DG
REGI przez międzynarodowy zespół badawczy pod kierownictwem prof. Fabienne Leloup z University of Lo-

prof. Heinz D. Kurz
University of Graz
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Doskonalenie badań
naukowych
Ambicją naukowców Akademii WSB jest dążenie do
doskonałości naukowej, która ściśle wiąże się z wysoką jakością pracy naukowej. Stąd naukowcy licznie i chętnie uczestniczą w dodatkowych warsztatach
i spotkaniach, których celem jest podniesienie na najwyższy możliwy poziom teoretyczny, metodologiczny
i empiryczny jakości prowadzonych badań. Jednym z takich spotkań były warsztaty pt. „Global Trends in Research Methodologies”, prowadzone w języku angielskim w dniu 23.11.2021 r. przez dr Cecilię Farfán-Méndez
z University of California San Diego w Stanach Zjednoczonych, które odbyły się w Wydziale Zamiejscowym AWSB w Cieszynie.
W dniu 14.12.2021 r. odbyły się warsztaty z redaktorami Routledge pt. „Publishing your research in
business, management and economics journals at
Routledge”. Warsztaty prowadzone były przez: Vicki Whittaker z Global Head of Portfolio for Economics
and Business & Management Journals; Kirsty Hambrook
z Portfolio Manager for Economics Journals oraz Zoe
Sternberg z Portfolio Manager for Business & Management and Accounting Journals.
Routledge jest wydawcą ponad 100 czasopism z dziedziny biznesu i zarządzania, ekonomii, finansów i pokrewnych dyscyplin. Podczas warsztatu przedstawiona została następująca tematyka: wybór właściwego czasopisma,
zgłaszanie artykułów do publikacji, etyka wydawnicza,
maksymalizacja wpływu opublikowanego artykułu czy
możliwość publikacji w Open Access.
W dniu 08.02.2022 r. odbyło się szkolenie online pt.
„Efektywne wykorzystanie portali internetowych
dla naukowców”. Całodniowe szkolenie online, dedykowane pracownikom naukowym Akademii WSB - beneficjentom projektu "Perfect - Regionalna Inicjatywa
Doskonałości w Akademii WSB" prowadzone było przez
Panią Martę Dzienkiewicz z firmy Infobrokerska.pl. Podczas szkolenia poruszono m.in. takie zagadnienia, jak:
Informacja naukowa w Internecie (szum informacyjny,
zjawisko tunnel vision, międzynarodowe bazy danych
a nauka w Polsce); wyszukiwanie informacji naukowych
w Google z wykorzystaniem zaawansowanych operatorów; plusy i minusy Google Scholar oraz jego alternatywy; ogólnonaukowe bazy danych i bazy danych nauki:

humanistyczne, społeczne, religioznawcze; bazy danych
w Open Access; repozytoria cyfrowe; bazy, platformy
i aplikacje ułatwiające wyszukiwanie publikacji w otwartym dostępie czy systemy identyfikacji autorów prac naukowych (ORCID, ResearcherID, ScopusID, GoogleScholar).
Następne odbyło się w formule zdalnej spotkanie
w dniu 9.02.2022 r. i skierowane było do opiekunów naukowych, promotorów i promotorów pomocniczych rozpraw doktorskich realizowanych w Akademii WSB.

Koncepcja Smart City i potencjały 4T
- inteligentne zarządzanie miastami
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
- warsztaty dla GZM
W Akademii WSB realizowany jest grant pod kierownictwem prof. dra hab. Zbigniewa Makieły, dotyczący
koncepcji Smart City - Inteligentnego Zarządzania Miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w ramach
którego prowadzone jest badanie w zakresie potencjału
i uwarunkowań rozwoju miast, a jego efektem ma być
wskazanie kluczowych rekomendacji. Rekomendacje te
mogą być pomocne w formułowaniu polityk rozwoju
GZM oraz gmin ją tworzących.
Jednym z elementów grantu było przeprowadzenie prac warsztatowych, pozwalających na
pogłębienie diagnozy oraz określenie wyzwań
miast w zakresie zarządzania rozwojem w kontekście smart city. Warsztat pt. „Koncepcja Smart
City i potencjały 4T - inteligentne zarządzanie miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” został
przeprowadzony w dniu 15 października 2021 roku
w siedzibie GZM przez zespół pracowników Akademii
WSB - dra Mariusza Raczka i dra Marcina Budzińskiego.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele samorządów lokalnych odpowiedzialni za zarządzanie rozwojem
w miastach - m.in. z Dąbrowy Górniczej, Gliwic oraz Siemianowic Śląskich, organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój lokalny i metropolitalny oraz przedstawiciele Urzędu Metropolitalnego.
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II Forum Metodyczne dla Szkół Średnich
- Lekcja Fińska
Ponad 300 osób wzięło udział w „II Forum Metodycznym dla Szkół Średnich - Lekcja Fińska”, które odbyło się
w dniach 13-14 września 2021 r. w formule online. Podczas Forum zaproszeni Goście z Finlandii, w której system kształcenia od lat uznawany jest za najlepszy, podzielili się swoim doświadczeniem z pracy. System fiński,
bazując na dobrych i mocnych stronach ucznia, pozwala
mu na twórcze działanie, zachęcając tym samym do pogłębiania swoich zainteresowań.
Dyskusje i prezentacje wyników najnowszych badań
sprzyjały wymianie doświadczeń z obszaru metodyki
kształcenia zdalnego przedmiotowego, oprzyrządowania technologicznego procesu edukacji, wsparcia
psychologicznego oraz perspektyw kształcenia zdalnego uczniów szkół średnich.

Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Urszula Bauer - Śląski
Kurator Oświaty, śp. prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer

Aktywnie na rzecz innych - działania
Regionalnego Hubu Innowacji
Społecznych w Akademii WSB
Szkolenia, doradztwo zawodowe oraz mentoring dla
osób chcących rozpocząć działalność przedsiębiorstwa
społecznego, a także strategie na rzecz promowania
i wdrażania innowacji społecznych - to działania prowadzone w ramach Regionalnego Hubu Innowacji Społecznych, który powstał w Akademii WSB w Dąbrowie
Górniczej. Odbiorcami są m.in. seniorzy oraz osoby
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni oraz
osoby, które straciły pracę w wyniku pandemii Covid-19.
Program działań przygotowany został przy współpracy
12 partnerów projektu, dzięki czemu bazuje na najlep-
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szych praktykach i doświadczeniach płynących z Austrii,
Chorwacji, Niemczech, Słowenii, Włoszech oraz Polski.
Eksperci Hubu wraz z uczestnikami wspólnie wypracowują innowacje społeczne. Oprócz Akademii WSB w projekcie biorą udział: Miasto Wiedeń (Vienna Board of Education) - Lider projektu, Vienna University of Economics
and Business (Austria), Region of Veneto - Department
of Labour (Włochy), ENAIP Veneto Social Enterprise
(Włochy), Stuttgart Region Economic Development Corporation (Niemcy), Stuttgart Media University (Niemcy),
Miasto Rijeka (Chorwacja), Science and Technology Park
of the University of Rijeka Ltd. (Chorwacja), Foundation
for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA,
an Institution (Słowenia), OZARA d.o.o. Service and Disability Company (Słowenia).
Do tej pory opracowano m.in. następujące inicjatywy:
—

„Budki dla ptaków” - nieformalna inicjatywa
polegająca na własnoręcznym wykonywaniu budek
lęgowych dla ptaków. Budki wykonują dziadkowie
z wnukami, a później rozwieszają je w odpowiednich, starannie wybranych miejscach.

—

„Tańczący seniorzy” - inicjatywa seniorów polegająca na propagowaniu różnorodnych stylów
tanecznych, dostosowanych do gustów i możliwości
tańczących, dzięki czemu zaangażowane osoby
mają okazję nie tylko do rehabilitacji ruchowej, ale
też społecznej - to bardzo istotnie dla osób, które
przeszły Covid-19. Projekt się rozwija, a seniorzy ze
swoimi pokazami tańców pojawiają się na licznych
imprezach, startują także z powodzeniem w profesjonalnych konkursach tańca.

—

„Ogród sensoryczny” - inicjatywa w trakcie realizacji przez grupę osób z niepełnosprawnością intelektualną. W planach jest powołanie przedsiębiorstwa
społecznego zajmującego się rozwojem i udostępnianiem ogrodu, gdzie np. osoby z autyzmem będą
miały okazję do intensywnego pobudzania wrażeń
zmysłowych poprzez kontakt z przyrodą, nieożywioną i ożywioną.

Wypracowane do tej pory inicjatywy były prezentowane
m.in. w ramach In Situ Game Changer, czyli zorganizowanych w formule online targach i konferencji, podczas
których przedstawiano najciekawsze i najbardziej inspirujące innowacje społeczne.
Podczas wiosennej edycji przedsięwzięcia inicjatywa
„Budki dla ptaków” zwyciężyła w kategorii najbardziej
kreatywne przedsięwzięcie, a podczas edycji jesiennej
„Tańczący seniorzy” bezapelacyjnie zwyciężyli w kategorii najbardziej innowacyjnego przedsięwzięcia.
Regionalny Hub Innowacji Społecznych powstał
w ramach realizowanego w Akademii WSB projektu
„In Situ - Intergenerational Social Innovation Support Scheme”, w ramach Programu Interreg Europa
Środkowa, Priorytet 1: Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększania konkurencyjności Europy. Ten
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międzynarodowy projekt finansowany ze środków UE
skupia się na innowacyjnych pomysłach rozwiązywania
problemów dręczących społeczeństwo. W ramach prowadzonych działań, Województwo Śląskie i Akademia
WSB są odpowiedzialni także za stworzenie i wdroże-
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nie w regionie strategii rozwoju innowacji społecznych,
ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz seniorów w wieku 50+.

„Tańczący seniorzy” Aktywnie na rzecz innych - działania Regionalnego Hubu Innowacji Społecznych w Akademii WSB

Badania Instytutu Studiów
nad Współpracą Terytorialną
i Międzyorganizacyjną
Funkcjonujący w Akademii WSB Instytut Studiów nad
Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną specjalizuje się w problematyce zarządzania terytorialnego
i publicznego, współpracy transgranicznej oraz zrównoważonego rozwoju.
Instytut rozwija jedyną w Polsce naukową szkołę
badań nad zarządzaniem publicznym w procesach
współpracy transgranicznej w ramach „Programu
badań nad współpracą terytorialną i międzyorganizacyjną”, który jest finansowany m.in. ze środków
Ministerstwa Edukacji i Nauki. Instytut jest także zaangażowany w realizację projektów międzynarodowych dofinansowanych z programów: Horyzont 2020, Erasmus+
czy INTERREG Czechy-Polska, Polska-Słowacja i Interreg
Central Europe.

Naukowcy Akademii WSB liderami
kategorii "cross-border cooperation"
w bazie SCOPUS
Jak wynika z analizy danych na portalu Scopus,
dwóch pracowników naukowych Akademii WSB, dr
hab. Joanna Kurowska - Pysz, prof. AWSB i dr Rui
Alexandre Castanho, prof. AWSB, zajmują pierwsze
miejsca wg liczby publikacji zawierających słowo
kluczowe „cross-border cooperation”, a Akademia
WSB znajduje się na pierwszym miejscu według afiliacji publikacji zawierających to słowo kluczowe,
wśród uczelni na świecie.
Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną w Akademii WSB jest jednostką naukową
utworzoną w 2018 r., koordynującą działalność i współ-
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pracę kadry naukowej Akademii WSB z zagranicznymi
badaczami reprezentującymi uznane ośrodki akademickie z całego świata (m.in. USA, Brazylii, RPA, Niemiec,
Francji, Włoch, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Czech, Słowacji, Rumuni
i Turcji).
Działalność Instytutu to prowadzenie międzynarodowych badań oraz projektów naukowych. Aktualnie Instytut realizuje ok. 10 agend badawczych dotyczących m.in. takich zagadnień jak:
—

bezpieczeństwo publiczne w wymiarze transgranicznym (we współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim w San Diego w USA) - m.in. Transfrontier
Euro-Institut Network (TEIN), (Niemcy)

—

transfer modelu euroregionalnej współpracy transgranicznej na pograniczu brazylijsko-argentyńskim
(we współpracy z Uniwersytetem w Porto Alegre
w Brazylii) - m.in. na potrzeby Urzędu Gubernatora
Stanu Rio Grande do Sul w Brazylii

—

tworzenie transgranicznych obszarów funkcjonalnych (we współpracy z Uniwersytetem w Kłajpedzie) - m.in. na potrzeby Komisji Europejskiej

—

badanie wpływu pandemii Covid-19 na współpracę
transgraniczną w dziedzinie ochrony zdrowia (we
współpracy z Katolickim Uniwersytetem w Lueven,
Belgia) - m.in. na potrzeby Parlamentu Europejskiego

—

rola mniejszości narodowych w rozwoju współpracy transgranicznej (we współpracy z Uniwersytetem
Southern Denmark w Dani) - m.in. na potrzeby akcji
COST pt. ENTAN, finansowanej z programu Horyzont 2020

W latach 2018-2021 pracownicy Instytutu wzięli udział
w ok. 30 międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
wydali około 50 publikacji w prestiżowych czasopismach
naukowych, w tym indeksowanych w bazie Scopus i Web
of Science, a także wydali 4 międzynarodowe monografie naukowe i otworzyli 5 specjalnych numerów w międzynarodowych czasopismach naukowych.
Główne tematy badawcze to m.in. współpraca terytorialna i międzyorganizacyjna, zrównoważony rozwój, zarządzanie wiedzą i innowacjami, zarządzanie projektami
transgranicznymi i międzynarodowymi, zarządzanie terytorialne i zarządzanie publiczne.

Wizyta u Ambasadora Stanów
Zjednoczonych w Polsce
Na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Stanów
Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezinskiego w dniu
9 września 2022 r. dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof.
AWSB odwiedziła warszawską rezydencję ambasadora,
aby przedstawić współpracę Akademii WSB z amerykańskimi naukowcami.
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Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB zaprezentowała także zasady wsparcia uczelni działających
w Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej ze środków
Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki, w ramach
którego finansowane są działania realizowane przez
Akademię WSB we współpracy z partnerami amerykańskimi. Jednym z takich działań jest projekt badawczy dotyczący identyfikacji kompetencji transgranicznej w edukacji dwujęzycznej i dwukulturowej na pograniczu, który
realizuje Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną
i Międzyorganizacyjną Akademii WSB we współpracy
z Center for US-Mexican Studies w San Diego.

Prestiżowy grant badawczy dla
dr hab. Joanny Kurowskiej-Pysz,
prof. AWSB
Po dwóch etapach rekrutacji, w których udział wzięło
kilkudziesięciu naukowców z całej Europy, dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB znalazła się w gronie
sześciu profesorów nagrodzonych grantem badawczym: UniGR-CBS Guest Professorship Border Studies
2021. Grant przyznany został przez sieć: UniGR-Center
for Border, którą tworzą uniwersytety specjalizujące się
w badaniach nad problemami granic w Grande Region
tj. na pograniczu Francji, Belgii, Niemiec i Luksemburga:
Technische Universität Kaiserslautern, University of Liège, Université de Lorraine, University of Luxembourg,
Saarland University oraz Trier University.
Grant dla dr hab. Joanny Kurowskiej-Pysz, prof.
AWSB będzie realizowany w ramach projektu: „UniGR-Center for Border Studies” współfinansowanego
przez program Interreg V A Greater Region oraz partnerskie uniwersytety i regiony.
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Uzyskanie tego prestiżowego stypendium wiązało się
z odbyciem 2-miesięcznego stażu Technische Universität Kaiserslautern w listopadzie i grudniu 2021 r., co
pozwoliło dr hab. Joannie Kurowskiej-Pysz, prof. AWSB na
nawiązanie współpracy ze wszystkimi uniwersytetami w
sieci UniGR-Center for Border w ramach prowadzonego
przez nią międzynarodowego projektu badawczego pt.:
„The change in CBC barriers in European borderlands
after the pandemic”.
Sieć UniGR-Center for Border doceniła także dorobek
badawczy Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB, który został zaproszony do stałego udziału w prowadzonych przez sieć
badaniach międzynarodowych, a także do współpracy
w zakresie kształcenia akademickiego dotyczącego rozwoju społeczno-gospodarczego pograniczy. Od lipca
2022 r. dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB
uczestniczy jako partner stowarzyszony w projekcie
badawczym pt. „Linking borderlands”, finansowanym przez niemieckie Ministerstwo Edukacji i Nauki,
w którym uczestniczą takie uczelnie, jak:
—

The Saarland University,

—

The Technische Universität Kaiserslautern,

—

The European University Viadrina Frankfurt (Oder),

—

The Brandenburg University of Technology
Cottbus-Senftenberg.
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Współpraca transgraniczna
i międzyorganizacyjna - kongresy
i konferencje
Jedna z międzynarodowych konferencji - „Territorial
and Inter-Organizational Cooperation’2021” - poświęcona tematyce zarządzania terytorialnego, współpracy
transgranicznej i międzyorganizacyjnej, zarządzaniu publicznemu, zarządzaniu projektami, zrównoważonemu
rozwoj, odnawialnym źródłom energii i przepływom migracyjnym, miała miejsce w dniach 22-14 września 2021
r. Konferencja została zorganizowana w formule hybrydowej w Brennej. Sesjom plenarnym towarzyszyły obrady w formie Roundtable debate, sesje tematyczne oraz
liczne wydarzenia towarzyszące.
Młodzi naukowcy zaprezentowali prowadzone
prace, wnioski i dotychczasowe wyniki badań naukowych. W konferencji uczestniczyło ponad 150
osób z 25 państw, reprezentujący ponad 40 ośrodków naukowych na świecie. Konferencja została
zorganizowana przez Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB,
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
„Olza”, Institut Euroschola, Transfrontier Euro-Institut Network oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa, oddział Dąbrowa Górnicza.
Kolejne wydarzenie - III Międzynarodowy kongres poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, planowaniu
krajobrazu i zarządzaniu terytorialnemu - podczas którego poruszano m.in. tematy dotyczące współpracy
transgranicznej i międzyregionalnej, a także międzyor-

Uczestnicy 9. edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives”
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ganizacyjnej, miało miejsce w dniach 19 - 21 października 2021 roku. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Politechniczny w Portalegre (Portugalia).
Akademia WSB po raz kolejny była jednym ze współorganizatorów kongresu, we współpracy z Uniwersytetem
Extremadura (Hiszpanii), Uniwersytetem Azorów (Portugalia), Fundacją FISAT (Peru), Uniwersytetem Madery
(Portugalia), Uniwersytetem w Évorze (Portugalia) oraz
Instytutem CIP z Belgradu (Serbia). Głównym celem kongresu była prezentacja przyszłych wyzwań dotyczących
zarządzania terytorialnego i zarządzania publicznego,
a także badań z innych dziedzin, które mogą mieć wpływ
na zrównoważony rozwój.
Omówione zostały zagadnienia tj.: inteligentne miasta, polityka i strategie dotyczące różnorodności biologicznej, zagadnienia dotyczące dostępności systemów
transportowych, zrównoważone zarządzanie turystyką,
kulturą i energią odnawialną, gospodarka cyrkularna
i zielona, prawa i prawodawstwo w zakresie ochrony
środowiska oraz strumienie migracyjne - strategie, zarządzanie i planowanie.
Przedstawicielem Akademii WSB, biorącym czynny
udział w kongresie oraz pełniącym funkcję koordynatora
wydarzenia, był dr Rui Alexandre Castanho, prof. AWSB.
W wydarzeniu wzięli również udziału studenci: Malika
Aitaliyeva, studentka kierunku Stosunki Międzynarodowe, Sandeep Tayal oraz Katarzyna Pamula, studenci
Zarządzania, przedstawiając rezultaty swoich badań
naukowych. Sandeep Tayal, referujący swoją pracę pod
tytułem „Modeling a Self-sustaining Ecovillage: Using
Traditional Practices in Asian Countries”, został uhonorowany prestiżową nagrodą dla najlepszej młodej pracy
badawczej - Best Young Research Paper.
W dniach 9-10 czerwca 2022 r. w Brennej odbyła się 9.
edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „New
Trends in Management and Production Engineering Regional, Cross-Border and Global Perspectives”. Konferencja zorganizowana została w formule hybrydowej
w ramach projektu „Perfect - Regionalna Inicjatywa
Doskonałości w Akademii WSB”. W konferencji uczestniczyło ponad 200 uczestników - naukowców z 61 międzynarodowych ośrodków naukowych, przedstawicieli
środowiska biznesu, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, doktorantów oraz studentów.
Jednym z wydarzeń dotyczącym współpracy transgranicznej był wykład oraz warsztaty dla pracowników
naukowych pt. „Cross-border Cooperation in the
Mexican-American and Polish-Czech Borderlands”,
zorganizowane w dniu 25 marca 2022 r. Wydarzenie poprowadziła dr Megan Hopkins, profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w Stanach
Zjednoczonych.

Przedstawiciele Akademii WSB dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB oraz dr hab. Łukasz Wróblewski,
prof. AWSB uczestniczyli również w międzynarodowej
konferencji naukowej „Border Renaissance: Recent
Developments in Territorial, Cultural, and Linguistic
Border Studies”.
Wydarzenie naukowe zostało zorganizowane przez Saarland University w Saarbrücken we współpracy z innymi uczelniami z Francji, Niemiec, Luksemburga i Belgii:
University of Greater Region in Luxembourg, University
of Luxembourg, Technische Universität Kaiserslautern,
University of Liège, Université de Lorraine, Saarland
University oraz Trier University. Udział w konferencji był
częścią zagranicznej delegacji, podczas której przedstawiciele Akademii WSB spotkali się z zagranicznymi partnerami w badaniach transgranicznych.
Podczas konferencji, dr hab. Joanna Kurowska-Pysz,
prof. AWSB, która jest stypendystką projektu UniGr
CBS na Uniwersytecie Technicznym w Kaiserslautern
przedstawiła wyniki swoich badań dotyczących barier
w realizacji transgranicznych projektów edukacyjnych
w okresie pandemii. Uczestniczyła również w debacie dotyczącej wpływu kryzysu wywołanego pandemią
Covid-19 na współpracę transgraniczną w Unii Europejskiej. Moderatorem debaty był prof. Florian Weber
z Saarland University w Saarbrücken, a pozostali paneliści to:
—

Roland Theis, sekretarz stanu landu Saary,

—

dr Heinrich Kreft, były ambasador Niemiec
w Luksemburgu,

—

prof. Grégory Hamez, Université de Lorraine
we Francji.
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Partnerzy badań
transgranicznych
Akademia WSB jest liderem i promotorem metadyscypliny, jaką jest współpraca transgraniczna. Potwierdza to wysoka pozycja Akademii WSB w światowym rankingu
akademickim w zakresie współpracy transgranicznej
w zakresie tematycznym w Scopus Cross-Border
Cooperation; Border Studies; Euroregion; (T.14217) 1. miejsce pod względem cytowań oraz 2. miejsce
pod względem liczby dorobku naukowego. Nie byłoby
to możliwe bez współpracy z zagranicznymi badaczami
reprezentującymi uznane ośrodki akademickie z całego
świata (m.in. USA, Brazylii, RPA, Niemiec, Francji, Włoch,
Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Danii, Litwy, Łotwy,
Estonii, Rosji, Czech, Słowacji, Rumuni i Turcji), specjalizujących się w problematyce zarządzania terytorialnego
i publicznego, współpracy transgranicznej oraz zrównoważonego rozwoju.
W dniach 1-5 lutego 2022 r. miało miejsce jedno ze spotkań z partnerami zagranicznymi, w którym uczestniczyli:
dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB oraz dr hab.
Łukasz Wróblewski, prof. AWSB. Przedstawiciele Akademii WSB spotkali się z przedstawicielami Euro-Institutu
w Kehl: Anne Thevenet oraz Cyrilem Mantoy. Euro-Institut jest jednym z kluczowych interesariuszy współpracy
transgranicznej na pograniczu niemiecko-francusko-szwajcarskim. Koordynuje także działalność międzynarodowej sieci TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network)
badającej pogranicza, której członkiem jest również
Akademia WSB. Podczas spotkania poruszono między
innymi temat nowego kierunku wspólnych badań dotyczących efektywności zarządzania transgraniczymi
projektami edukacyjnymi i kulturalnymi w Programach
INTERREG na pograniczu niemiecko-francusko-szwajcarskim oraz polsko-czesko-słowackim. Przedstawiciele
Akademii WSB zostali zaproszeni do wspólnej organizacji panelu dyskusyjnego podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli.
Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB oraz dr hab.
Łukasz Wróblewski, prof. AWSB odwiedzili również m.in.
prof. Birte Wassenberg z Instytutu Nauk Politycznych
Uniwersytetu w Strasburgu, która jest jedną z wiodących badaczek współpracy transgranicznej w Europie
Zachodniej. Prof. Wassenberg zaprosiła Akademię WSB
do udziału w projekcie badawczo-edukacyjnym dotyczą-

cym budowania odporności pograniczy na kryzysy, takie
jak pandemia Covid-19.
Podsumowano także udział Akademii WSB w projekcie
badawczo-edukacyjnym - MOOC, który na zaproszenie
Komisji Europejskiej (REGIO) realizowało wielu prestiżowych partnerów m.in. The Transfrontier Operational
Mission w Paryżu, Uniwersytet w Strasburgu oraz Euro-Institut w Kehl. W ramach tego projektu Akademia WSB
przygotowała film edukacyjny prezentujący mapę drogową dotyczącą tworzenia transgranicznych obszarów
funkcjonalnych. Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof.
AWSB przygotowała także film przedstawiający metodykę badań nad transgranicznymi obszarami funkcjonalnymi, który został włączony do programu MOOC i jest
dostępnym na całym świecie materiałem szkoleniowym
dla naukowców i praktyków kształcących się w zakresie
współpracy terytorialnej.
Jednym z punktów zagranicznej delegacji była wizyta na
pograniczu francusko-niemieckim - w Saarland University w towarzystwie profesora Floriana Webera. Rozmawiano między innymi o sieci „Europejskich Uniwersytetów” - inicjatywy mającej na celu wzmocnienie wymiany
akademickiej, potencjału badawczego oraz międzynarodowej konkurencyjności europejskich szkół wyższych.
Dyskutowano również o wspólnych badaniach porównawczych na pograniczu francusko-niemieckim oraz
polsko-czeskim.

Spotkanie międzynarodowej sieci TEIN
w Akademii WSB
Akademia WSB jest członkiem międzynarodowej sieci
TEIN - Transfrontier Euro-Institut Network. Transfrontier
Euro-Institut Network (TEIN), utworzona w 2010 roku,
skupia partnerów z regionów granicznych w Europie. Jej
unikalną cechą jest to, że składa się z uniwersytetów, instytutów badawczych i ośrodków szkoleniowych, które
zajmują się praktyczną działalnością w zakresie współpracy transgranicznej w Europie.
TEIN jest prowadzony przez Euro-Instytut, utworzony
w 1993 roku w Kehl/Strasburgu na granicy francusko-niemiecko-szwajcarskiej, którego celem jest ułatwianie
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współpracy transgranicznej. Partnerzy TEIN pochodzą
z krajów położonych na zróżnicowanych obszarach transgranicznych: morskich, starych granicach europejskich,
nowych granicach wschodnich, granicach pokonfliktowych oraz granicach zewnętrznych. Z tego powodu TEIN
jest w stanie zmierzyć zapotrzebowanie na budowanie
potencjału we współpracy transgranicznej w całej Europie.
W ubiegłym roku akademickim w dniu 21 września 2021
roku na terenie Akademii WSB odbyło się coroczne spotkanie sieci TEIN. Spotkanie zostało zainaugurowane
przez dr hab. Katarzynę Szczepańską-Woszczynę, prof.
AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Akademii WSB,
która zwróciła uwagę na istotne znaczenie sieci TEIN we
współpracy transgranicznej w Europie.

2. Transgraniczna letnia szkoła
polsko-czeska
Transgraniczna letnia szkoła Akademii WSB oraz Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie „Zarządzanie energią i gospodarka niskoemisyjna na pograniczu” odbyła
się w dniach 27 września - 1 października 2021 r. Zajęcia poprowadzili eksperci z Republiki Czeskiej - Teresa
Siudowa z Trianon w Czeskim Cieszynie oraz Michael
Palarčík z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Miał
miejsce również pokaz testowania elektrycznego samochodu Kaipan. Wydarzenie organizowane było w ramach
projektu: Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu 2, który
uzyskał dofinansowanie z Programu: Interreg V - A Republika Czeska - Polska.
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#EURegionsWeek
W dniach 11-14.10.2021 r. w formule online odbywał się
Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli (#EURegionsWeek). To największe w Europie coroczne wydarzenie poświęcone polityce spójności. To także jedyna
w swoim rodzaju platforma służąca komunikacji i nawiązywaniu kontaktów, skupiająca przedstawicieli regionów
i miast z całej Europy, w tym polityków, administratorów,
ekspertów i naukowców.
Miniona edycja odbyła się pod hasłem „Together for
recovery” i nawiązywała do wyzwań związanych z odnową krajów i regionów europejskich po pandemii, a także
wspieraniem społeczności lokalnych za pomocą praktycznych środków i polityk publicznych, mających na
celu inwestowanie w bardziej sprawiedliwą, ekologiczną
i cyfrową przyszłość na rzecz naprawy gospodarczej.
Jednym z ekspertów w sesji pt. European stakeholder
values regarding the Green Deal. Does space matter?
była dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, która przedstawiła wyniki badań prowadzonych wspólnie
z drem Pawłem Mrowcem pt. Attitudes and values regarding the Green Deal in Czechowice-Dziedzice. Badania dotyczyły oceny celów zrównoważonego rozwoju
i tzw. Zielonego Ładu przez różne grupy interesariuszy
w Czechowicach-Dziedzicach, a ich podsumowanie obejmowało rekomendacje sformułowane w celu przyspieszenia transformacji energetycznej w tym mieście.

Akademia WSB w Naukowej Radzie
Doradczej UniGR-Center for Border
Studies
Z dniem 1 stycznia 2022 r. dr hab. Joanna Kurowska Pysz, prof. AWSB została nominowana na członka Naukowej Rady Doradczej UniGR-Center for Border Studies
(UniGR-CBS) na okres dwóch lat.
UniGR-Center for Border Studies (UniGR-CBS) jest siecią transgraniczną skupiającą około 80 naukowców
w ramach ugrupowania University of the Greater Region
(UniGR), które prowadzi badania nad obszarami transgranicznymi.
The University of the Greater Region (UniGR) jako instytucja goszcząca UniGR-CBS jest konfederacją siedmiu
uniwersytetów (Technische Universität Kaiserslautern,
University of Liège, Université de Lorraine, University of
Luxembourg, Saarland University, Trier University, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes),
które znajdują się w obszarze transgranicznym Wielkiego Regionu. Celem UniGR jest stworzenie wspólnego
obszaru szkolnictwa wyższego i badań naukowych na
terenie Wielkiego Regionu.
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B-solutions 2.0: Solving Cross-Border
Obstacle
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B-solutions to inicjatywa promowana przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO)
jako jedno z działań zaproponowanych przez Komisję
Europejską w komunikacie „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”.

dzę na temat praktyk współpracy transgranicznej na
poszczególnych granicach Unii Europejskiej, a także
kompetencje doradcze w zakresie rozwiązywania problemów w regionach przygranicznych wzdłuż wewnętrznych granic lądowych i morskich Unii Europejskiej oraz
wzdłuż granic Unii Europejskiej z państwami EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) i IPA (Turcja,
Albania, Czarnogóra, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Bośnia i Hercegowina).

Program b-solutions 2.0 angażuje najlepszych ekspertów w dziedzinie współpracy terytorialnej w całej Unii
Europejskiej, posiadających udokumentowaną wie-

Jednym z ekspertów powołanych do programu w roku
akademickim 2021/2022 jest dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB.

Granty dla młodych
naukowców
W związku z realizacją projektu: „PERFECT - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB” nr 018/
RID/2018/19, finansowanego ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Regio-

nalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2023, przyznano pięć grantów na prowadzenie badań naukowych
w ramach rozprawy doktorskiej na rok 2022.

Komisja ds. oceny wniosków wraz z Kierownikiem Projektu przyznała finansowanie następującym doktorantom:

Izabela Karwala

Monika Płońska

Regina Bogaczyk

„Model zarządzania innowacjami
w Grupie Azoty S.A”

„Model zarządzania zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie sektora chemicznego
w Polsce”

„Klimat organizacyjny jako
czynnik zaangażowania pracowników przedsiębiorstw międzynarodowych”

Jakub Stęchły

Dawid Żebrak

„Nowoczesna mobilność jako
determinanta użycia podejścia
ekosystemu biznesu w planowaniu
strategicznym mobilności”

„Model zarządzania zasobami
ludzkimi a efektywność organizacyjna przywięziennych zakładów
pracy w Polsce”

Ponadto, komisja ds. oceny wniosków wraz z Kierownikiem Projektu przyznała finansowanie na
duży grant interdyscyplinarny pod
kierownictwem dra hab. Marka
Walancika, prof. AWSB - grant pt.:
„Kompetencje KSSE w kształtowaniu spójnych elementów zrównoważonego rozwoju - wzrostu
gospodarczego, inkluzywność społeczna i ochrona środowiska”.
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Monografie w Routledge
i Logos Verlag
oceny lidera oraz pozytywne i negatywne skutki tego rodzaju przywództwa.
—

„Building relations between higher education
institutions and enterprises in the digital
transformation conditions”

Marcin Lis
—

„Reputation Management and Family Business”

Zdzisława Dacko-Pikiewicz
Publikacja prezentuje strategiczny model zarządzania
reputacją firm rodzinnych - zawiera przegląd, systematyzację i syntezę poglądów na temat pojęcia reputacji
i jej roli w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, identyfikację cech i czynników wyróżniających firmy rodzinne,
obszarów budowania reputacji i zasobów zaangażowanych w procesy budowania reputacji firm rodzinnych.
—

„Management Theory, Innovation, and Organisation. A Model of Managerial Competencies”

Rosnące zainteresowanie pozyskiwaniem i wykorzystywaniem wiedzy oraz procesem uczenia się sprawia, że
przedsiębiorstwa i szkoły wyższe otwierają się na nowe
obszary i formy współpracy z otoczeniem - w tym również rozwiązania z obszaru nowoczesnych technologii.

—

„Family in Poland. Social and legal contexts”

Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

Karolina Walancik-Ryba

Książka przedstawia wielowymiarową analizę relacji
między kompetencjami menedżerskimi a innowacjami.
Autorka wskazuje również na rolę menedżera we współczesnej organizacji, style zarządzania oraz uwarunkowania procesu kształtowania kompetencji menedżerskich.

W niniejszej pracy omówione zostały preferowane przez
Polaków struktury rodzinne i modele życia rodzinnego,
a także zawarta została odpowiedź na pytanie, jak zmieniały się wartości wokół rodziny dla Polaków. Przedmiotem monografii są również obecne regulacje prawne
w Polsce w zakresie prawa rodzinnego, pozwalające
ustalić, czy wystarczająco wspierają one cele i funkcje
rodziny.

—

„Sustainability, Technology and Innovation 4.0”

Zbigniew Makieła, Magdalena M. Stuss,
Ryszard Borowiecki
Celem Autorów jest rekomendacja globalnym organizacjom Innowacji 4.0 jako instrumentu stymulującego
innowacyjną gospodarkę. Innowacja 4.0 sygnalizuje
rewolucję technologiczną, która ma szansę zapobiec
degradacji środowiska, a w szczególności zatrzymać
ocieplenie klimatu, którego skutki mogą zakłócić proces
zrównoważonego rozwoju.
—

„Leadership and Narcissism
in the Organization”

Mateusz Grzesiak
Autor przedstawia narcystyczną osobowość w perspektywie roli przywódczej w organizacji, omawiając metody

—

„Towards the climate neutral management
of innovation and energy security in smart
world”

Olena Borysiak, Karolina Mucha-Kuś,
Vasyl Brych, Grzegorz Kinelski
Monografia poświęcona jest badaniu specyfiki przejścia na politykę neutralną dla klimatu na rynku energii
w kontekście zrównoważonego rozwoju, integracji inteligentnych technologii w energetyce oraz rozwojowi innowacyjnych komponentów w oparciu o międzysektorową
interakcję cyrkulacyjną sfer rolnictwa, energetyki, transportu, usług energetycznych i gospodarstw domowych.
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Forum Scientiae Oeconomia
- 70 punktów, Cultural Management:
Science and Education - 40 punktów,
Security Forum - 20 punktów
W sierpniu 2022 r. czasopismo naukowe Forum Scientiae Oeconomia, wydawane przez Akademię WSB, otrzymało dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki
w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”
na lata 2022/2023. Dofinansowanie MEiN stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu naukowego reprezentowanego przez periodyk. Pozwoli ono rozwinąć stronę
internetową czasopisma oraz zakupić specjalistyczne
programy, ukierunkowane na podniesienie poziomu
praktyk edytorskich i wydawniczych. Działania te pomogą umocnić obecność tytułu w międzynarodowym obiegu naukowym.
Forum Scientiae Oeconomia jest kwartalnikiem publikującym teksty z zakresu ekonomii i zarządzania. W skład
Rady Naukowej periodyku wchodzi kilkudziesięciu renomowanych naukowców z ponad 40 krajów, a ponad
90% recenzentów pochodzi z zagranicy. Kwartalnik jest
indeksowany w Scopus - jednej z najbardziej prestiżowych baz bibliograficznych dedykowanych naukowcom.
To nie jedyny sukces związany z wydawnictwem w ostatnim czasie — w związku z aktualizacją wartości punktowej w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki, od 1 grudnia 2021 r. czasopismom
wydawanym przez Akademię WSB przysługuje więcej
punktów na potrzeby ewaluacji działalności naukowej za
każdy opublikowany artykuł.
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Interdyscyplinarne prace naukowe
studentów i doktorantów
W marcu 2022 r. zakończona została druga edycja konkursu „Interdyscyplinarne prace naukowe”. Celem projektu była aktywizacja oraz rozwój naukowy studentów,
absolwentów oraz doktorantów Akademii WSB, a także
upowszechnianie wyników prowadzonych przez nich badań.
Wyróżnienie za najlepszy artykuł otrzymał Piotr Krowicki, autor tekstu „Pandemia Covid-19 jako katalizator zmian w sektorze centrów handlowych - perspektywa martwych centrów handlowych”. Artykuł
ten, podobnie jak inne pozytywnie ocenione teksty jest
częścią monografii naukowej „Interdyscyplinarne prace
naukowe studentów i doktorantów Akademii WSB. Tom
II” opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB. Publikacja powstała pod redakcją dr hab.
Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii
WSB oraz dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny,
prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Dziekan
Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB.
Monografia prezentuje szeroki przekrój dyscyplin naukowych, od pedagogiki i nauk o zdrowiu przez informatykę po zarządzanie i ekonomię. Wszystkie opublikowane teksty mają charakter naukowy i pozytywnie przeszły
proces recenzji. Wydawnictwo zostało opublikowane
w formie elektronicznej w modelu open access.

Forum Scientiae Oeconomia uzyskało 70 punktów
(dotychczas było to 40 pkt.), natomiast Cultural Management: Science and Education zwiększyło liczbę punktów na 40 (z 20 pkt.). Do wykazu czasopism
punktowanych zostało również włączone czasopismo Security Forum, uzyskując 20 punktów.
W 2022 roku czasopisma Forum Scientiae Oeconomia
oraz Cultural Management: Science and Education znalazły się także w prestiżowym rankingu SCImago Journal
Rank (kolejno w trzecim i drugim kwartylu), co stanowi
doskonałą miarę wpływu naukowego tych tytułów.
Jednym z kluczowych celów czasopism Akademii WSB
jest promocja osiągnięć polskich naukowców na forum
międzynarodowym. Zespoły redakcyjne dokładają wielu
starań, by w każdym wydaniu czasopism obok tekstów
przesyłanych przez autorów z zagranicznych uniwersytetów prezentowane były również wyniki badań prowadzonych w polskich ośrodkach naukowych. Większa
wartość punktowa z pewnością przyczyni się do zwiększenia zasięgu i rozpoznawalności czasopism, co z kolei
przełoży się na jeszcze szersze upowszechnienie osiągnięć polskich naukowców na arenie międzynarodowej.
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Laureat drugiej edycji konkursu
"Interdyscyplinarne prace naukowe"
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Doktorat Honoris Causa
Akademii WSB
dla Profesora Michała Kleibera

Zeskanuj kod i zobacz
film z tego wydarzenia

„Nadając najwyższą godność akademicką, tytuł Doktora
Honoris Causa Panu Profesorowi Michałowi Kleiberowi,
społeczność Akademii WSB pragnie wyrazić swoje
najwyższe uznanie dla Dostojnego Doktora, Osobowości
przyczyniającej się do kształtowania otaczającej nas
rzeczywistości w sposób niezaprzeczalny”.

Tytuł Doktora Honoris Causa Akademii WSB odebrał
prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, dr h.c. multi wybitny
uczony o światowym autorytecie w zakresie mechaniki,
matematyki stosowanej i informatyki oraz zastosowań
nowoczesnych technik komputerowych w nauce, technice i medycynie, posiadający niepowtarzalny szacunek
środowisk społecznych i naukowych, bardzo aktywnie
włączający się w życie jednostek i instytucji naukowych
w kraju i za granicą, Profesor zwyczajny Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Minister Nauki i Informatyzacji w latach 2001-2005,
Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015, doradca Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego ds. badań i rozwoju w latach 2006-2010, Dyrektor Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii
Nauk w latach 1995 - 2006, Kawaler Orderu Orła Białego, naukowiec i badacz w uczelniach m.in. w Stuttgarcie, Hanowerze, Berkeley, Tokio i Hong Kongu, redaktor
naczelny dwóch czasopism o globalnym zasięgu, doktor
honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie,
Gliwicach, Bydgoszczy, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia)
oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie,
inżynier honoris causa politechniki w Metz (Francja), po-

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

siadający odznaczenia państwowe przyznane w Japonii,
Francji, Grecji i Belgii, a także nagrodę Trójkąta Weimarskiego.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej m.in. Pani Gabriela
Morawska-Stanecka - Wicemarszałek Senatu RP, przedstawiciele uczelni wyższych m.in.: prof. Arkadiusz Mężyk
- Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich, JM Rektor Politechniki Śląskiej; prof. Wiesław Banyś, dr h.c. mutli - Wiceprzewodniczący RGNiSW,
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016;
prof. Tadeusz Burczyński, czł. rzecz. - Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych Akademii, Dyrektor Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii
Nauk; prof. Czesława Rosik-Dulewska, czł. koresp. PAN
- Członek Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w Katowicach, Przewodnicząca Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa oraz rektorzy i prorektorzy uczelni
wyższych m.in.: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Poznańskiej,
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie,
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Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach, Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Podczas całej uroczystości Panu prof. dr. hab. inż. Michałowi Kleiberowi, dr. h.c. multi towarzyszyła Małżonka
Pani Teresa Sukniewicz-Kleiber.

prof. dr hab. Krzysztof Diks
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

W trakcie uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab.
Krzysztof Diks, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
Przewodniczący Rady Instytutu Informatyki UW oraz
Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach
2016-2021 - Jedna z definicji mądrości mówi, że to wiedza
nabyta przez naukę lub doświadczenie i umiejętność jej
wykorzystywania. Gdybym jednym słowem miał określić,
co charakteryzuje prof. Michała Kleibera, rzekłbym, że MĄDROŚĆ. Jestem zaszczycony, że dane mi jest być promotorem Jego honorowego doktoratu.
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Recenzentami w postępowaniu o nadanie najwyższej
godności akademickiej Akademii WSB tytułu doktora honoris causa byli:

Okolicznościowe listy laudacyjne nadesłali m.in:
—

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - wybitny specjalista w zakresie mechaniki konstrukcji, w szczególności
zastosowań metod komputerowych, stypendysta Fundacji Fulbrighta w Northwestern University oraz Fundacji
im. Aleksandra von Humboldta w Universität Hannover,
Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w kadencji 2020-2024, JM Rektor Politechniki Poznańskiej w latach 2012-2020,

prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii
Nauk

—

prof. dr hab. Marek Safjan - Sędzia Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej

—

Konrad Szymański - Minister do spraw
Unii Europejskiej

—

prof. dr hab. Stanisław Wrzosek - Przewodniczący
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

—

prof. dr hab. Bronisław Sitek - Sekretarz Rady
Doskonałości Naukowej

—

Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa
Śląskiego

—

Robert Magdziarz - II Wicewojewoda Śląski

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, dr h.c. UG - wybitny specjalista w budowie i eksploatacji maszyn, dynamiki układów mechanicznych i metod komputerowych,
Przewodniczący Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk o/Gdańsk, Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2003-2004, Senator Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1997-2015, Minister Edukacji Narodowej
w latach 2000-2001, Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego w latach 1996-1999, JM Rektor Politechniki Gdańskiej 2 kadencji (w latach 1990-1996).

oraz wielu przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytucji świata nauki.
Prof. Michał Kleiber podczas uroczystości wygłosił
wykład pt. „Jak stawić czoła globalnym wyzwaniom,
czyli Uniwersytet na wagę złota”. Galę uświetnił występ Solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka.
Uroczystość była transmitowana na kanale YouTube
Akademii WSB oraz była tłumaczona na język angielski.

prof. Czesława Rosik-Dulewska
Członek Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk
w Katowicach

prof. Tadeusz Burczyński
Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Przedstawiciel Dyrektorów Jednostek Naukowych
Polskiej Akademii Nauk
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Doktorat Honoris Causa
Akademii WSB
dla Profesora Krzysztofa Jajugi

Zeskanuj kod i zobacz
film z tego wydarzenia

„Uczony o międzynarodowym uznaniu w zakresie
funkcjonowania rynków finansowych, analizy ryzyka
finansowego, integracji problematyki finansów
z zaawansowanymi metodami współczesnej statystyki
i ekonometrii, osoba wybitna, charyzmatyczna ze względu
na swoje dokonania naukowe oraz wkład do praktyki
biznesu, zasługi dla świata nauki, dokonania w obszarze
kształcenia kadry naukowej, ale przede wszystkim
wyjątkowy Człowiek, Postać reprezentująca najwyższe
wartości i tradycje uniwersyteckie, otwarty na ludzi oraz
na potrzeby całego środowiska akademickiego, cieszący się
zaufaniem środowiska akademickiego, wyróżniający
się serdecznością”.
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Rektor Akademii WSB

W czerwcu 2022 r. tytuł Doktora Honoris Causa Akademii WSB odebrał prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - wybitny
uczony o światowym autorytecie, Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk,
członek Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, Prezes
CFA Society Poland, naukowiec i badacz w uczelniach
w kraju i za granicą, doktor honoris causa Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
Podczas uroczystości Panu prof. dr. hab. Krzysztofowi
Jajudze towarzyszyła Małżonka Pani dr Teresa Jajuga
oraz Synowie Marek i Grzegorz z Rodzinami.
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W trakcie uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab.
Marek Gruszczyński - Członek Prezydium Komitetu
Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Szkoły Głównej
Handlowej w latach 2012-2016, członek Naukowej Rady
Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w latach
2009-2020, wybitny specjalista w zakresie ekonometrii,
specjalizujący się w mikroekonometrii finansowej, analizie fundamentalnej i nadzorze właścicielskim.
Recenzentami w postępowaniu o nadanie najwyższej
godności akademickiej Akademii WSB tytułu doktora honoris causa byli:
prof. dr hab. Mirosław Szreder - Członek Prezydium
Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Prorektor ds.
Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego w latach
2012-2016, specjalizujący się w rozwoju i zastosowaniach metod statystyki matematycznej w problematyce
ekonomicznej i społecznej,
prof. dr hab. Jerzy Węcławski - Członek Komitetu Nauk
o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Ekspert
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Prorektor ds. Rozwoju
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 20052008, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
w latach 2017-2020, wybitny specjalista z zakresu bankowości i rynków finansowych oraz funkcjonowania
przedsiębiorstw rodzinnych i ich finansowania.
List laudacyjny skierowany przez dra hab. Przemysława
Czarnka, prof. KUL, Ministra Edukacji i Nauki został odczytany przez JM Rektor Akademii WSB - dr hab. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

prof. dr hab. Marek Gruszczyński
Członek Prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii
Polskiej Akademii Nauk

Honorując Pana Profesora zaszczytną godnością
akademicką, społeczność Akademii WSB wyróżniła
eminentnego
przedstawiciela
nauk
w
dziedzinie
ekonomii. Nie sposób przecenić doniosłej roli Pana
ustaleń badawczych w zakresie finansów, statystyki czy
ekonometrii. Wywarły one bowiem znaczący wpływ na
kształt współczesnych praktyk - m.in. tych dotyczących
inwestycji bądź zarządzania ryzykiem finansowym −
i bezsprzecznie oddziałują na otaczającą rzeczywistość.
[…] Pana dotychczasowa działalność naukowa stanowi
istotny wkład w postęp polskiej nauki. Głęboko wierzę
w to, że pozostanie ona wzorem do naśladowania dla
kolejnych pokoleń reprezentantów nauk ekonomicznych.
Gratulując raz jeszcze zaszczytnego tytułu doktora honoris
causa Akademii WSB, życzę Panu Profesorowi wszelkiej
pomyślności oraz dalszych osiągnięć - napisał w liście
gratulacyjnym dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL,
Minister Edukacji i Nauki.
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Podczas uroczystości Uczelnię zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele uczelni wyższych i środowiska akademickiego m.in.:
—

prof. dr hab. Andrzej Kaleta - JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

—

nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
- JM Rektor - Komendant Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej w Warszawie,

—

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet - Prorektor ds.
Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

—

dr hab. Robert Wolny, prof. UE - Prorektor ds.
Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach,

—

prof. dr hab. Czesław Zając - Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

—

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW - Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

—

ks. prof. dr hab. Zbigniew Andrzej Janczewski - członek Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości
Naukowej, Kierownik Katedry Prawa o Posłudze
Nauczania i Uświęcania Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Rady
Doskonałości Naukowej i instytucji naukowych m.in.:
—

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski - członek Zespołu
Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej,
Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Morskiego
Centrum Cyberbezpieczeństwa,

—

prof. dr hab. Marek Wrzosek - członek Zespołu
Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej,

—

prof. dr hab. Tadeusz Kufel - Wiceprzewodniczący
Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii
Nauk, Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

—

prof. dr hab. Czesław Domański - Członek Komitetu
Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk,
Członek Naukowej Rady Statystycznej Głównego
Urzędu Statystycznego,

—

prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar - Członek Komitetu
Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk,
Kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
członek zarządu Narodowego Banku Polskiego
w latach 2010-2016, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2016-2022,

—

prof. dr hab. Danuta Strahl - Członek Komitetu
Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk,
Członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Wiceprzewodnicząca Polskiej Komisji
Akredytacyjnej w latach 2012-2015.
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Uroczysta Sesja Naukowa
z okazji 5. rocznicy śmierci
Profesora Andrzeja Grzywaka

Uroczystą sesję naukową dedykowaną pamięci Pana
Profesora Andrzeja Grzywaka, otworzyła JM Rektor Akademii WSB - dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof.
AWSB. Odczytano list nadesłany przez JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Arkadiusza Mężyka.
Głos zabrał również Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej - prof. dr hab.
inż. Dariusz Kania.
Rodzinne historie związane z profesorem Andrzejem
Grzywakiem - przedstawiła córka Pana Profesora Katarzyna Grzywak-Ptasznik, żona Pana Profesora - Pani Zofia Grzywak oraz wnuczęta. Podczas uroczystości swoje
wspomnienia opowiedzieli przyjaciele rodziny, współpracownicy oraz wychowankowie Pana Profesora. Ważnym punktem Sesji Naukowej była „Loża Mistrzów”,
której moderatorem był dr inż. Adrian Kapczyński.
Rozmowy w ramach „Loży Mistrzów” dotyczyły przyjaźni
w nauce oraz były związane ze wspomnieniami zawodowymi i prywatnymi z Profesorem Andrzejem Grzywakiem.
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Jubileusz 25-lecia
Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół Polskich obchodziła 25-lecie swojego istnienia. W programie obchodów Jubileuszu odbyły
się Posiedzenia Prezydium KRASP i Zgromadzenia Plenarnego KRASP oraz wydarzenia artystyczne. Uroczystości odbyły się na zabytkowym kampusie Uniwersytetu
Warszawskiego, w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz na
Zamku Królewskim w Warszawie.
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP) to instytucja przedstawicielska środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Została powołana
7 czerwca 1997 roku przez rektorów 73 szkół wyższych
- członków działających wówczas konferencji rektorów
poszczególnych typów uczelni.
Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 109 szkół wyższych, w tym 10 uczelni niepublicznych. Ponadto, 8 szkół
ma status uczelni stowarzyszonych. Członkami KRASP
są, obok uczelni publicznych, także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich
mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej.

Uroczyste obrady zainaugurował prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Przewodniczący KRASP, JM Rektor Politechniki Śląskiej. Akademię WSB reprezentował dr
hab. Marcin Lis, prof. AWSB - Prorektor ds. Studenckich
i Współpracy z Otoczeniem.
Obchody zostały objęte Patronatem Pan Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: Forum
Akademickie oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.

Fot: KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
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Konferencje i seminaria
naukowe 2021/2022
15 września 2021 r.

„Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR”

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR", zorganizowanej przez
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach wraz z Akademią WSB, zostały omówione projekty społeczne dedykowane grupom defaworyzowanym,
w których skład wchodzą m.in. osoby starsze oraz
osoby z niepełnosprawnościami. W ramach wydarzenia wystąpienie pt. „Dobre praktyki w zakresie CSR” przedstawili: dr hab. Marcin Lis, prof.
AWSB oraz dr Magdalena Kot-Radojewska, Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji AWSB. W trakcie prezentacji
poruszone zostały kluczowe projekty realizowane
w Akademii WSB tj.: Przesiadka bez barier, Senior na
rynku pracy, Absolwent Uniwersalny, Symulator starości
VR oraz Projekt ED-ON. Podczas wystąpienia prelegenci mówili o studentach i absolwentach Akademii WSB,
którzy poprzez swoje działania realizują ideę społeczną odpowiedzialności biznesu, m.in.: Daniel Cieszyński,
Wolontariusz Misji Zagranicznych Księży Sercanów, który buduje studnie wody pitnej w Czadzie oraz Bartosz
Dróżdż, organizator Akcji Motoserce.

16 września 2021 r.

„Od zrównoważonego rozwoju do teorii
i zarządzania rozwojem”

Konferencja była połączona ze Złotym Jubileuszem
pracy naukowej i uzyskaniem stopnia doktora nauk
ekonomicznych przez prof. zw. dra hab. Franciszka
Piontka dra h.c.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: II Wicewojewoda Śląski - Robert Magdziarz, Burmistrz Gminy Ogrodzieniec - Anna Pilarczyk-Sprycha, Wójt Gminy Pałecznica - Marcin Gaweł, Dyrektor Górnośląskiego Centrum
Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwer-

sytetu Medycznego w Katowicach - Klaudia Rogowska,
delegaci Uczelni Wyższych w tym m.in. dr hab. Józef Myrczek, prof. ATH. W formie online wzięli udział m.in.: prof.
dr hab. Eugeniusz Gatnar - Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach oraz prof. dr hab. Tadeusz Borys - Uniwersytet Zielonogórski.
Partnerami konferencji byli: Węglokoks SA, Marani
Sp. z o.o. oraz Fundacja Silesia Hominibus.
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Międzynarodowa Konferencja
„Territorial and Inter-Organizational Cooperation’2021”

Konferencja zorganizowana w formule hybrydowej
w hotelu Kotarz w Brennej poświęcona została tematyce
zarządzania terytorialnego, współpracy transgranicznej
i międzyorganizacyjnej, zarządzaniu publicznemu, zarządzaniu projektami, zrównoważonemu rozwojowi, odnawialnym źródłom energii i przepływom migracyjnym.
Sesjom plenarnym towarzyszyły obrady w formie
Roundtable debate, sesje tematyczne oraz liczne
wydarzenia towarzyszące. W konferencji uczestniczyło
ponad 150 osób z 25 państw, reprezentujących ponad
40 ośrodków naukowych na świecie.

Wśród prelegentów wystąpili wybitni naukowcy i praktycy z dziedziny współpracy transgranicznej, m.in.: z takich krajów jak: Słowenia, Austria, Finlandia, Portugalia,
Niemcy, USA, Dania, Rumunia, Francja czy Holandia.
Organizatorzy wydarzenia: Instytut Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii
WSB, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
„Olza”, Institut Euroschola, Transfrontier Euro-Institut
Network oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza.
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3 października 2021 r.

V Seminarium Naukowe
„Współczesne uwarunkowania organizowania badań
w naukach o bezpieczeństwie oraz naukach pokrewnych”

Celem seminarium było przedstawienie wybranych
zagadnień z zakresu badań naukowych oraz dyskurs
dotyczący organizowania i prowadzenia badań w naukach o bezpieczeństwie. Dyskutowano m.in. na takie
tematy, jak: funkcje nauki, organizacja procesu badawczego w badaniach bezpieczeństwa, relacje między ogólnym
problemem badawczym a problemami szczegółowymi,
przedmiot i cel badań, formułowanie hipotez badawczych, zastosowanie metod ilościowych w badaniach
bezpieczeństwa, wykorzystanie metod jakościowych
w badaniach bezpieczeństwa.

8 października 2021 r.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele: Akademii
WSB, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Centrum
Naukowo-Badawczego
Ochrony
Przeciwpożarowej
w Józefowie, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu,
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uczelni Państwowej
w Sanoku, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, Sudeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie.
Seminarium zostało zorganizowane przez Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii
WSB, we współpracy z Sudeckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie oraz Katedrą
Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Stosowanych
Akademii WSB.

Konferencja Naukowa
„Jak mierzyć i usprawniać biznes
- produkcja, usługi, projekty”

Jak świat biznesu i edukacji współdziała z korzyścią dla
obojga? Co można zrobić już dziś, aby zamienić wyzwania biznesowe w wielkie możliwości rozwoju i wzrostu?
Jakie są najlepsze praktyki zaangażowania zespołu pracowników do wspólnego usprawniania firmy?

14 października 2021 r.
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Jak w praktyce określić i mierzyć wskaźniki kluczowe dla
biznesu? Odpowiedzi na te pytania uzyskali uczestnicy
konferencji organizowanej przez Akademię WSB oraz
LEAN TO WIN (partnera merytorycznego studiów podyplomowych na kierunku Akademia Lean Management).

XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
SOCIALIA 2021 „Świat na trajektorii cierpienia” Aksjologiczne, społeczne, psychiczne problemy,
deficyty i zaniechania wynikające z Pandemii SarsCov2.
Diagnoza, terapia i wsparcie”

Wykład otwierający konferencję pt.: „Tylko u innych jest
zbawienie, choćby samotność smakowała jak opium”
- o heterogeniczności rzeczywistości i kulturze życzliwej
„Inności” wygłosiła prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska.

Organizatorami konferencji byli: Akademia WSB, Uniwersytet Hradec Kralove, Uniwersytet Mateja Bela
w Bańskiej Bystrzycy przy współudziale Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Dąbrowie Górniczej.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Ministerstwo
Edukacji i Nauki, Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej
Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Konferencji towarzyszył Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz.
Konferencja została dofinansowana przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka.
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Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa
miejsc użyteczności publicznej”

Konferencja była okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń środowisk naukowych oraz praktyków
realizujących zadania bezpieczeństwa publicznego
w otoczeniu gospodarczym, a także zarządzających
portów lotniczych i przedstawicieli służb państwowych. Została zorganizowana w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice im. Wojciecha Korfantego przez
Akademię WSB, Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.
W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu ośrodków naukowych polskich i zagranicznych m.in. wojskowych instytutów badawczych, Uniwersytetu Łódzkiego,
Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Loughborough University w Anglii; służb mundurowych i urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne tj. Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Urzędu Lotnictwa
Cywilnego, Czeskiego Urzędu Celnego Kraju Morawsko-Śląskiego, a także podmiotów reprezentujących interesariuszy otoczenia gospodarczego.
Wydarzenie było również formą podsumowania projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności
Państwa pt. „Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów
wybuchowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych na podstawie umowy nr DOB-BIO9/27/01/2018.
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Seminarium Naukowo-Techniczne
„Znaczenie Bocznic i Terminali w Strategii Rozwoju
Kolei Polskiej”

Uczestnicy Seminarium zapoznali się z nowymi aspektami prawnymi, technicznymi, organizacyjnymi oraz
ekonomicznymi funkcjonowania infrastruktury Kolei
Polskiej. Istotne zagadnienia zostały przedstawione
przez najlepszych specjalistów - praktyków. Ważnym
elementem Seminarium była tematyka bezpieczeństwa
w transporcie kolejowym. Uczestnicy zapoznali się również
z możliwościami dofinansowania projektów, związanych
z infrastrukturą i zarządzaniem bocznicami kolejowymi
oraz terminalami intermodalnymi w nowej perspekty-

wie finansowej, którą przedstawili specjaliści z Centrum
Unijnych Projektów Transportowych. W Radzie Naukowo-Programowej znaleźli się przedstawiciele: Akademii
WSB, Komitetu Organizacji Współpracy Kolei - OSŻD,
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu
Transportu Kolejowego, Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych, DB Cargo Polska S.A., Śląskiego
Centrum Logistyki S.A. czy Krajowej Sekcji Transportu
Intermodalnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Komunikacji RP.

Pan Tadeusz Ryś
Przewodniczący Państwowej
Komisji Badania Wypadków
Kolejowych

22-23 października 2021 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów
„Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”

Konferencja odbywała się w formule hybrydowej. Pierwszy dzień konferencji zawierał prezentacje doktorantów
i został zakończony warsztatem prowadzonym przez dr
hab. Joannę Kurowską - Pysz, prof. AWSB, pt. „Praktyczny warsztat pisania wniosków aplikacyjnych na granty badawcze”. Drugi dzień konferencji poświęcony był
warsztatom metodologicznym, prowadzonym symultanicznie w dwóch sesjach.

Konferencja finansowana jest ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2023, na podstawie
umowy nr 018/RID/2018/19.
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13 grudnia 2021 r.

Konferencja podsumowująca projekt
„EDUMARK: Orientacja zawodowa jako element procesu
edukacji na transgranicznym rynku pracy Euroregionu
Śląska Cieszyńskiego”

Konferencja stanowiła podsumowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska za pośrednictwem Euroregionu
Śląsk Cieszyński. Zaproszeni goście zachęcali uczniów
do świadomego podejmowania decyzji i planowania

14 stycznia 2022 r.

rozwoju ścieżki zawodowej. Podczas konferencji odbyły
się również mini warsztaty dla uczniów stojących przed
podjęciem decyzji dotyczących ich przyszłości zawodowej, zachęcono również do zapoznania się z poradnikiem „Perspektywa edukacyjna i zawodowa na transgranicznym rynku pracy Euroregionu Śląska Cieszyńskiego”.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa
wewnętrznego”

Podczas konferencji podjęto takie zagadnienia, jak: badania bezpieczeństwa, źródła i skutki zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, kryzysy migracyjne czy instrumenty polityki bezpieczeństwa wewnętrznego. Głównym
celem konferencji było określenie zasadniczych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wraz z relacjami zachodzącymi między nimi. W skład Komitetu
Naukowego konferencji weszli uznani eksperci krajowi
z ośrodków uniwersyteckich, uczelni służb państwowych

19 stycznia 2022 r.

Nauka i Biznes

zajmujących się działalnością naukową w zakresie bezpieczeństwa, nauczyciele akademiccy AWSB oraz prezesi Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie,
Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
European Association for Security.
Organizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego AWSB we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.
Konferencja odbywała się w formule online.

Międzynarodowa konferencja
„Vilnius Security Forum 2022”
Konferencja, organizowana corocznie przez The National Defence Foundation i Sejm Republiki Litewskiej,
miała miejsce w siedzibie Sejmu Republiki Litewskiej
w Wilnie i stanowiła forum wymiany doświadczeń
skupiającym przedstawicieli prestiżowych uczelni
i think-tanków, ekspertów, praktyków.
Podczas wydarzenia uczestnicy debatowali o bezpieczeństwie Europy i realnych zagrożeniach związanych
z rosyjską inwazją w kontekście napiętej sytuacji militarnej na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele parlamentu Litwy,
Estonii, Finlandii, naukowcy i eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Izraela, a także
struktur NATO. Na zaproszenie organizatorów w debacie wziął udział dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB
z wystąpieniem „The Polish - Belarusian border crisis a lesson that still continues”, w którym poruszył kwestie
kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej
oraz przedstawił wnioski, jakie powinny być wyciągnięte
z tej sytuacji.
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Bezpieczeństwo - Nauka - Praktyka”

Konferencję zorganizowało Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy im. Tuliszkowskiego w Józefowie wespół z krajowymi i zagranicznymi uznanymi podmiotami w obszarze
bezpieczeństwa powszechnego, a wśród nich Akademią
WSB.

28 stycznia 2022 r.
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Podczas konferencji dyskutowano o problemach dotyczących, między innymi: organizacji badań naukowych,
projektów poprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz
wykorzystania nauki i praktyki w tym obszarze, profilaktyki i edukacji społecznej na rzecz bezpieczeństwa pożarowego, a także wyzwań i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa powszechnego.

„CHALLENGES AND PERSPECTIVES Jewish, Christian,
and Muslim Interfaith Dialogue"

Konferencja była częścią międzynarodowego projektu ProSPeReS (Protection System for Large
Gatherings of People in Religious
Sites) w ramach European Union
Internal Security Fund - Police
(ISFP) 2014-2020. Wydarzenie było
transmitowane do kilkunastu krajów na świecie. Wśród prelegentów
znaleźli się: prof. Elizabeth Drayson
z Uniwersytetu Cambridge, Ruth
Bar-Sinai z Izraela z David Yellin
Academic College of Education,
Fabian Brüder, pastor Ewangelicko-Reformowanej
kongregacji
w Niemczech, Agata Nalborczyk
z Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Hikmet Karčić z Uniwersytetu
Sarajewskiego z Bośni i Hercegowiny. Z ramienia Akademii WSB konferencję prowadzili i moderowali dr
hab. Adrian Siadowski, prof. AWSB
oraz dr Karol Kujawa.

28 lutego 2022 r.

Konferencja naukowa
„Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych”

To pionierska w skali kraju konferencja, podczas której
nad tematem bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń
religijnych pochylają się zarówno doświadczeni praktycy, jak i cenieni naukowcy. Spotkania mają na celu
wypracowanie naukowych sposobów na udoskonalenie zabezpieczania zgromadzeń religijnych. 7. edycja
konferencji odbyła się pod patronatem Metropolity
Wrocławskiego abp. Józefa Kupnego. Przedstawicielem Akademii WSB był st. bryg. w st. spoczynku dr inż.

Bogusław Kogut - wykładowca Akademii WSB, odpowiedzialny za bezpieczeństwo w trakcie pielgrzymek papieskich do Polski.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Fundacja „Obserwatorium Społeczne” wespół ze Szkołą Główną Służby
Pożarniczej w Warszawie, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Akademią WSB oraz Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu.
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V Konferencja Naukowa
„Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości.
Od tradycji do współczesności”

Przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego
zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania oraz perspektyw rozwoju i kierunków badań na przyszłość - to główne założenia konferencji organizowanej
przez Akademię WSB wspólnie z Wydziałem Zarządzania
Politechniki Warszawskiej. Tematem konferencji były
„Współczesne kontynuacje dorobku Stanisława Bieńkowskiego (1882-1958)".

5 kwietnia 2022 r.
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Wśród prelegentów konferencji znaleźli się: dr hab.
Alojzy Czech (prof. honorowy UE w Katowicach) - „Wokół Stanisława Bieńkowskiego ‘Zagadnień gospodarki przedsiębiorstw’”, prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka
(Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej) - „Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa
oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
- powojenna reaktywacja" oraz prof. Nataliya Mazur
(Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University)
- „Technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem: doświadczenia Ukrainy i Polski”.

VI Konferencja
eDUAL - Edukacja dualna

Edukacja dualna, czyli jak łączyć studia ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia w przemyśle - to motyw przewodni konferencji, która odbyła się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym
Politechniki Śląskiej. Akademię WSB reprezentował

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich
i Współpracy z Otoczeniem, który wziął udział w panelu
dyskusyjnym pt. „Wyzwania kształcenia dualnego”.
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Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych
i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy?”

Przedsięwzięcie organizowane było w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Doskonała nauka”
w formie hybrydowej, a jej przedmiotem była m.in. prezentacja wyników badań naukowych z realizacji zadania
badawczego pt. "Szkolnictwo (nie tylko) służb mundurowych w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19. Studia nad zapewnieniem
ciągłości kształcenia i bezpieczeństwa podmiotom środowiska uczelni lub szkoły. Formy i rodzaje re(konstrukcji) środowiska kształcenia, będącego następstwem,
sytuacji pandemicznej".
Z ramienia Akademii WSB w Konferencji wystąpił Kierownik Katedry Pedagogiki dr hab. Marek Walancik,
prof. AWSB wygłaszając referat pt. „Realizacja procesu
dydaktycznego w Akademii WSB w dobie pandemii”.
Podczas konferencji ogłoszono również wyniki konkursu
na najlepszą pracę pisemną nt. funkcjonowania uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym w dobie pandemii Covid-19. I miejsce w konkursie zdobyła studentka
AWSB na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - Jagoda
Nocoń, która odebrała nagrodę z rąk Pani Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab.
Iwony Klonowskiej. Następnie po wręczeniu nagród
nasza laureatka wygłosiła referat pt. „Akademia WSB
w dobie pandemii. Dobre praktyki w procesie aktywności studentów kierunku Bezpieczeństwo narodowe”.
Wśród organizatorów wydarzenia znaleźli się: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Wyższa
Szkoła Straży Granicznej w Rezekne (Łotwa), Uniwersytet Michała Römera z siedzibą w Wilnie (Litwa), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

21 kwietnia 2022 r.

insp. dr hab. Iwona Klonowska - Komendant - JM Rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Jagoda Nocoń
- Studentka AWSB, dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia
Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcido De Gasperi w Józefowie.
Konferencja została objęta honorowym patronatem
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana
Mariusza Kamińskiego. Członkiem komitetu honorowego konferencji był Komendant Główny Policji gen. insp.
dr Jarosław Szymczyk.

I Konferencja Naukowa
„Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych
- nauka i praktyka”

Organizatorem konferencji była Uczelnia Państwowa im.
Jana Grodka w Sanoku, a jej partnerami były: Akademia
WSB w Dąbrowie Górniczej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie, Sudecki
Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie
oraz Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

Prelegenci w swoich wystąpieniach odnieśli się do zagadnień dotyczących granicy i obszarów przygranicznych.
Omówiono metody identyfikacji zagrożeń i wyzwań oraz
przedstawiono propozycje działań w celu ograniczania
ryzyka ich materializacji. Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, Dyrektor Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie AWSB oraz dr hab. Andrzej Czupryński, prof.
AWSB, Zastępca Dyrektora Centrum Metodologii Badań
w Naukach o Bezpieczeństwie AWSB.
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Konferencja naukowa
„Diagnostyka Funkcjonalna w praktyce - zaburzenia
funkcjonowania zmysłów”

Konferencja
stanowiła
podsumowanie projektu „Słyszeć dobrze - Koło Naukowe Fizjoterapii
w służbie dzieciom”, dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa
w ramach programu „Studenckie
koła naukowe tworzą innowacje”.
W konferencji udział wzięli przedstawiciele AWSB, m.in.: dr Patrycja
Mickiewicz, dr Paulina Głowacka, dr
Krzysztof Czupryna, Marta Ir oraz
Małgorzata Spendel.

Wydarzenie poprowadzili Karolina Mańko i Kamil Kotarski - studenci AWSB

26 kwietnia 2022 r.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”

Konferencja została zorganizowana online w ramach
projektu „Perfect - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB”, który jest jednym z kluczowych
projektów Ministerstwa Edukacji i Nauki wspierających
rozwój dorobku naukowego polskich uczonych oraz promujących polską naukę w światowym wymiarze.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony został zagadnieniom związanym m.in. z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, Big Data, robotyzacją i automatyzacją. Ponad
400 uczestników, w tym światowej sławy naukowców
i przedstawicieli krajowych ośrodków akademickich,

partnerów konferencji oraz przedstawicieli środowiska
biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, kultury i edukacji przywitali dr hab.
Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii
WSB, dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof.
AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia oraz dr Janusz
Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A., główny partner wydarzenia.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński, Tomasz Brodziak, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Kotrak S.A.,
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Łukasz Górecki, Dyrektor Klastra Silesia Automotive and
Advanced Manufacturing (KSSE), Luiz Hanania, Wiceprezes Grupy Veolia w Polsce, Mariusz Hetmańczyk z Działu
Zarządzania Wiedzą Platformy Przemysłu Przyszłości, dr
Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty
SA, Przewodniczący Rady Platformy Przemysłu Przyszłości, Krzysztof Mędrala, Chief Executive Officer, MedApp,
Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group, dr inż. Tomasz Siemek, Prezes Cloud Team, Grupa APN Promise,
Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Marek Zychla, Prezes Śląskie-

Organizatorzy:

Partnerzy:

Patronaty honorowe:

Patronaty medialne:

wrzesień 2022

go Związku Pracodawców Lewiatan, Członek Zarządu
Brembo. Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się
spotkania z keynote speakerami, tj.: prof. Elena Novelli,
City, University of London, United Kingdom, Liviu Stirbat, Komisja Europejska, prof. Heinz D. Kurz, University
of Graz, Austria, prof. Sofia Johan, Florida Atlantic University, USA.
W pierwszym dniu konferencji zostały zaprezentowane
m.in. efekty projektu realizowanego wspólnie przez Akademię WSB i Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną
w ramach Klubu Innowatora.
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Międzynarodowa Konferencja Policyjna

Wydarzenie miało miejsce podczas Międzynarodowych
Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE w Kielcach. W konferencji uczestniczyli profesorowie
Akademii WSB, tj. dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB,
dr hab. Robert Socha, prof. AWSB oraz dr hab. Adrian
Siadkowski, prof. AWSB.

przewodnim konferencji było szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo. W panelu dyskusyjnym pt. „Obecne zagrożenia i trendy cyberprzestępczości” brali udział Craig
Jones z INTERPOLU, Edvardas Sileris z EUROPOLU, Craig
Wolf - z US Secret Service, Carsten Meywirth z niemieckiego BKA i Elvis Chan z FBI.

W uroczystym otwarciu Konferencji oraz Targów Polsecure uczestniczył podsekretarz stanu MSWiA Bartosz Grodecki, Komendant Główny Policji gen. insp. dr
Jarosław Szymczyk, przedstawiciele władz rządkowych
i samorządowych, a także zagraniczni goście. Tematem

Międzynarodowa Konferencja Policyjna miała miejsce
podczas Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana
Mariusza Kamińskiego.

13-14 maja 2022 r.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów
„Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”

W konferencji uczestniczyli doktoranci z ponad 40 uczelni
z całej Polski. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof.
dr hab. Wojciech Czakon, prof. dr hab. Wojciech Dyduch,
prof. dr hab. Mieczysław Morawski, prof. dr hab. Łukasz
Sułkowski, dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ,
dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW, dr hab. Mag-

dalena Szpunar, prof. UŚ, dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB, dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki,
prof. PW. Seminarium naukowe dla promotorów rozpraw doktorskich poprowadził prof. dr hab. Roman Niestrój oraz prof. dr hab. Mieczysław Morawski.
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II Konferencja naukowa
„Jak zmierzyć i usprawnić biznes”

Podczas konferencji rozmawiano na temat tego, jak
środowisko biznesowe współpracuje ze światem nauki
i jakie korzyści płyną dla obojga; co można zrobić, aby
zamienić wyzwania biznesowe w wielkie możliwości rozwoju i wzrostu; jakie są najlepsze praktyki zaangażowania zespołu pracowników do wspólnego usprawniania

3 czerwca 2022 r.
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firmy, a także jak w praktyce określić i mierzyć wskaźniki
kluczowe dla biznesu.
Współorganizatorem konferencji była firma LEAN TO
WIN - partner merytoryczny studiów podyplomowych na
kierunku Akademia Lean Management w AWSB.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Industry 5.0”

Industry 5.0, nowoczesne technologie, sztuczna inteligencja, inteligentne rozwiązania i firmy przyszłości
w konkurencyjnej i globalnej gospodarce, medycyna cyfrowa, zastosowanie robotów humanoidalnych
w praktyce, transformacja Kaizen, transfer i komercjalizacja technologii to niektóre z tematów, które
zostały zaprezentowane podczas wydarzenia przez
ekspertów - przedstawicieli praktyki gospodarczej,
naukowców oraz specjalistów z dziedziny nowoczesnych technologii.
Konferencję zainaugurowała dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB oraz dr Janusz
Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A. Obrady konferencyjne moderowali
dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB,
Prorektor ds. Nauki i Kształcenia oraz dr hab. Marcin
Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Seán O'Reagain, Zastępca Dyrektora Działu ds. Przemysłu 5.0, Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej; prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
i ESR Akademii Leona Koźmińskiego, Harvard LWP Senior
Research Associate; Mariusz Bryke, CEO, Kaizen Institute
Poland; Kamil Gawron, Sales Robotics Officer, Weegree
One - Roboty humanoidalne; Łukasz Górecki, Dyrektor
Klastra Silesia Automotive and Advanced Manufacturing
(KSSE); Cyprian Gronkiewicz, Paweł Tomaszek, Electromobility Poland; dr inż. Karol Jędrasiak, Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii w Akademii WSB;
dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy
Azoty S.A., Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją w Akademii WSB; Grzegorz Koprowski, Dyrektor
ds. Zapewnienia Jakości, Integrated Supply Chain Products, Philips Consumer Lifestyle; Piotr Lipnicki, CEO
ReliaSol; Łukasz Matura, Dyrektor Biura Projektów, Jantar Sp. z o.o.; Krzysztof Mędrala, Chief Executive Officer,
MedApp S.A.; Artur Pollak, Prezes Zarządu APA Group;
Łukasz Pyrlak, Starszy Kierownik Projektu, Arcadis oraz
dr Piotr Wiśniewski, CEO Platformy Robotów DBR77.

Wydarzenie uświetnił koncert Łukasza Szubskiego, Absolwenta Akademii Muzycznej, pianisty zespołu Dombrova Piano Duo oraz saksofonisty Kacpra Gwiazdy.
Głównym partnerem wydarzenia była Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
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Konferencja naukowa
„Strategiczne problemy bezpieczeństwa”

Konferencja była platformą wymiany poglądów naukowych, ale również doświadczeń eksperckich z obszaru
bezpieczeństwa wewnętrznego oraz budowania strategii bezpieczeństwa w turbulentnym środowisku bezpieczeństwa. Dyskutowano nad takimi problemami,
jak: badania zaburzeń pokoju oraz przyczyn konfliktów
zbrojnych w zakresie poznania uwarunkowań bezpieczeństwa międzynarodowego, politycznych aspektów
kreacji strategii bezpieczeństwa narodowego w Polsce, współczesnych procesów migracyjnych w Unii Europejskiej i ich wpływu na środowisko bezpieczeństwa

9-10 czerwca 2022 r.

państwa, kryteriów identyfikacyjnych bezpieczeństwa
i jego determinant projektowych, bezpieczeństwa ustrojowego państwa, strategii bezpieczeństwa na przykładzie powiatowych komisji bezpieczeństwa, planowania
strategicznego w Policji, roli organów samorządu terytorialnego na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń oraz współczesnych uwarunkowań funkcjonowania agencji ochrony w odniesieniu do bezpieczeństwa
publicznego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
Akademii WSB.

„New Trends in Management and Production Engineering
- Regional, Cross-Border and Global Perspectives”

Konferencja zorganizowana została w formule hybrydowej w Brennej w ramach projektu „Perfect - Regionalna
Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB”, który jest jednym z kluczowych projektów Ministerstwa Edukacji i Nauki wspierających rozwój dorobku naukowego polskich
uczonych oraz promujących polską naukę w światowym
wymiarze.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 uczestników
- naukowców z 61 międzynarodowych ośrodków
naukowych, przedstawicieli środowiska biznesu,
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, doktorantów oraz studentów.
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Organizatorami wydarzenia byli: Akademia WSB, University of Žilina, Institute of Management (Slovakia) oraz VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics (Czech Republic).

11 czerwca 2022 r.

II Konferencja Naukowa Doktorantów
„Wybrane problemy badań bezpieczeństwa”

W konferencji uczestniczyli doktoranci z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz doktoranci
z innych ośrodków naukowych, takich jak: Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie,
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
Na zakończenie, w ramach każdego
z 4 prowadzonych paneli, zostały
wręczone nagrody za najlepiej wygłoszony referat.

23 czerwca 2022 r.

I edycja ogólnopolskiej konferencji
„Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw”

Konferencja została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Katowice. Współorganizatorem była Akademia WSB. Konferencja była moderowana przez dr Magdalenę Kot-Radojewską - Adiunkta
w Akademii WSB, Członka Komisji Rewizyjnej PTE w Katowicach oraz dr Ewę Popławską - Sekretarz Zarządu PTE
w Katowicach i Członka Rady Naukowej PTE w Warszawie. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele
AWSB: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, Monika Płońska, dr Jolanta Kotelska oraz dr Patryk Kuzior.
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Konferencja IREG 2022 w Warszawie

Międzynarodowe dyskusje na temat kształtu i przyszłości rankingów akademickich - to motyw przewodni Konferencji IREG 2022, która
odbyła się w Warszawie. Akademię
WSB reprezentowała Prorektor ds.
Nauki i Kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof.
AWSB, która wzięła udział w panelu
Polish universities - Focus on science.

Priorytety współpracy
międzynarodowej
Jednym z filarów rozwoju Akademii WSB jest współpraca międzynarodowa. Zakres działalności AWSB
w tym zakresie obejmuje między innymi: uczestnictwo
w programie Erasmus+, wyjazdy studyjne, staże, praktyki, nawiązanie partnerskich kontaktów z instytucjami
zagranicznymi, studia w języku angielskim i rosyjskim,
a także organizację międzynarodowych konferencji, imprez okolicznościowych celebrujących kulturę i zwyczaje

innych krajów oraz prowadzenie działań mających na
celu zwiększenie pozytywnych doświadczeń zagranicznych studentów i pracowników naukowych realizujących
pobyty w murach AWSB.

Nowa odsłona Programu Erasmus+

Na przełomie kwietnia i maja 2022 r. studenci Akademii WSB uczestniczyli w kolejnej wymianie studenckiej w Wilnie i Litwie. Tym razem studenci
poznali zagadnienia związane z Sustainable Finance. Zdobyli również doświadczenie edukacyjne poprzez pracę
w międzynarodowym zespole ze studentami z Vilnius
University of Applied Sciences i University of National
and World Economy w Sofii.

W ramach nowej formuły programu Erasmus+ studenci
i pracownicy Uczelni mogą korzystać z udziału w Mieszanych Programach Intensywnych tzw. BIP-ach, które
umożliwiają im połączenie mobilności fizycznej z wirtualną. W 2022 r. 15 studentów Akademii WSB skorzystało
z możliwości udziału w BIP.
W marcu 2022 r. grupa studentów AWSB udała do Haute
Ecole de Namur-Liège-Luxembourg - Hénallux University College w Namur w Belgii, aby wraz z innymi studentami Europy realizować program: Wellbeing@work. Ten
międzynarodowy projekt miał miejsce w dniach 26-31
marca 2022 roku. Studenci różnych kierunków studiów
(m.in. Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie, Psychologia itp.) pracowali w międzynarodowych i multidyscyplinarnych grupach, uczestniczyli w wykładach, odwiedzali firmy i brali udział w zajęciach międzykulturowych.

Uczelnia jest liderem umiędzynarodowienia wśród krajowych uczelni - zajmuje 2. miejsce w Polsce pod względem
umiędzynarodowienia według rankingu Perspektyw.

Nowa era programu Erasmus+ to także nowa formuła realizacji strategicznych projektów współpracy,
w których Akademia WSB jest aktywnym uczestnikiem.
W 2022 r. Uczelnia pozyskała grant na realizację dwóch
projektów jako lider:
—

Projekt HEIsCITI - HEIs as Innovative Triggers of Sustainable Development in European Cities in Post
Covid-19 era,
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—
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VR4Skills - Comprehensive Training Framework for
Leaders of Internationalization enhanced by Virtual
Reality (VR) in a post-pandemic era.

Ponadto pod kierownictwem Politechniki w Dreźnie
przez najbliższe trzy lata AWSB będzie uczestniczyć
w projektowaniu i realizacji nowatorskiego kursu z zakresu przedsiębiorczości akademickiej na kierunkach
biznesowych z wykorzystaniem grywalizacji w ramach
projektu Game4Change.

Akademia WSB w międzynarodowej
fundacji - PRME
Od 2019 r. Akademia WSB jest członkiem międzynarodowej fundacji - PRME (Principles for Responsible Management Education). PRME jest największą na świecie inicjatywą umożliwiającą współpracę Organizacji
Narodów Zjednoczonych ze szkołami biznesowymi.
Misją PRME jest przede wszystkim globalne przekształcanie edukacji menedżerskiej, badań i przywództwa,
poprzez zapewnienie ram edukacji odpowiedzialnego
zarządzania, rozwój społeczności uczących się i promowanie świadomości na temat Celów Zrównoważonego
Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.
AWSB jako członek PRME zobowiązała się do wdrażania zasad PRME oraz raportowania postępów z ich
realizacji. W ramach tych działań zrealizowane zostały
międzynarodowe projekty i działania, promujące zasady
zrównoważonej edukacji i odpowiedzialności środowiskowej wśród studentów i pracowników AWSB.

#ClimateOfChange
W listopadzie 2021 r. trzy studentki Akademii WSB - Kamila Ciszewska, Dagmara Urbanik i Zofia Niedźwiedzka
wyjechały do Brukseli, aby wziąć udział w finałach debat
#Klimat na Zmiany (ang. End Climate Change, Start Climate for change #ClimateOfChange - A Pan-European
campaign to build a better future for climate-induced
migrants, the human face of climate change”). W rezultacie dwie z nich: Dagmara oraz Kamila zostały ambasadorkami klimatu i w marcu 2022 r. udały do Kenii,
aby obserwować, jak zmiany klimatu wpłynęły na życie
jej mieszkańców. Dagmara i Kamila pojechały do Afryki
razem z kolegami i koleżankami z kilku krajów europejskich.

AWSB członkiem kampanii
informacyjnej „Climate Connect 2022”
AWSB została partnerem kampanii informacyjnej „Climate Connect 2022”, realizowanej przez Agencję Reklamową MC Group International Holding AG na zlecenie
Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Pomocy
Humanitarnej i Ochrony Ludności. Głównym celem kam-
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panii jest zwiększenie świadomości wśród generacji
Z (16-24 lata) na temat wpływu zmian klimatu na kryzysy
humanitarne. W ramach partnerstwa, w dniu 14 czerwca br. w Fabryce Pełnej Życia odbyło się wydarzenie pn.
„Climate Day”, organizowane przez Akademię WSB we
współpracy z Miastem Dąbrowa Górnicza. Plan wydarzenia obejmował prezentację założeń kampanii, projekcję
filmów obrazujących zmiany klimatyczne na świecie, wystąpienia eco influencerów i przedstawicieli organizacji
pozarządowych, którzy aktywnie działają na rzecz promowania kwestii zmian klimatycznych. Młodzież, pracując w grupach projektowych, wypracowała i zaprezentowała pomysły na ciekawe projekty nt. „Jak zwiększyć
świadomość na temat zmian klimatu w naszym regionie
/ na lokalnym podwórku?”. Wydarzeniu towarzyszył pokaz mody vintage, warsztaty z obliczania śladu węglowego oraz wykonania eco kosmetyków, a także vege poczęstunek.

Kolejne międzynarodowe certyfikacje
i akredytacje
W listopadzie 2021 r. AWSB została sygnatariuszem
dokumentu Magna Charta Universitatum. Magna
Charta to jeden z najważniejszych dokumentów
środowiska naukowego. Powstał on w 1988 roku na
Uniwersytecie w Bolonii w trakcie obchodów 900-lecia
najstarszego uniwersytetu w Europie i został wówczas
podpisany przez 388 rektorów zgromadzonych na tej
uroczystości. Już ponad 900 uczelni wyższych z 88 krajów zostało sygnatariuszami Magna Charty.
Magna Charta Universitatum zawiera zasady wolności
akademickiej i autonomii instytucjonalnej, a dokument
ten przez międzynarodowe środowisko uniwersyteckie
nazywany jest standardem przynależności do międzynarodowej społeczności, podzielającej te same wartości
i cele akademickie. Uroczystego podpisania karty dokonała dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof.
AWSB podczas dorocznej konferencji, która odbyła się
na uniwersytecie w Bolonii w dniach 14-16 września
2022 r.
W ramach członkostwa w Fundacji EFMD - European
Foundation for Management Development, przedstawiciele AWSB aktywnie uczestniczą w międzynarodowych
wydarzeniach organizowanych przez fundację w zakresie propagowania odpowiedzialnego i zrównoważonego
kształcenia biznesowego tj. m.in. coroczna konferencja
EFMD w Pradze w dniach 8-10 czerwca 2022 r., w której
uczestniczyła dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB oraz Paweł Urgacz. Obecnie Uczelnia
przygotowuje się do procesu zagranicznej certyfikacji
programów kształcenia na studiach II stopnia oraz Executive MBA przez organizację EFMD.
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Wydarzenia międzynarodowe w AWSB
Jednym z międzynarodowych wydarzeń dedykowanych
zagranicznym studentom jest Adaptacyjna Szkoła Letnia. W roku akademickim 2021/2022 100 uczestników
Szkoły mogło wziąć udział w warsztatach m.in. z Design
Thinking, Time Management, poznać historię Polski oraz
podstawy języka polskiego. Kulminacyjnej punktem każdej Szkoły Letniej jest wyjazd w góry.
W dniach 11-15.10.2021 r. w AWSB gościli studenci
z zaprzyjaźnionej uczelni z Ukrainy - Kyiv International
University, którzy wspólnie ze studentami Akademii WSB
realizowali projekt w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady
Wymiany Młodzieży pt. „Ukraińsko-Polskie Warsztaty Postaw Przedsiębiorczych w dobie nowoczesnych
technologii”. Głównym celem projektu było wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie
kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, poprzez wspieranie idei
przedsiębiorczości społecznej.
Wśród organizowanych wydarzeń miały miejsce również: Andrzejki połączone z grą w chowanego w Klubie Studenckim Amigo czy międzynarodowa wigilia
z udziałem ponad 100 studentów studiujących zarówno w Dąbrowie Górniczej, jak i Wydziale Zamiejscowym
w Krakowie oraz wszystkimi zainteresowanymi poznaniem kultury, tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych
panujących w różnych krajach. W ramach wigilii odbył
się występ artystyczny oraz degustacja tradycyjnych, polskich potraw spożywanych w trakcie kolacji wigilijnej. Kolejne wydarzenie to zorganizowany w marcu 2022 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet - Everdyday is a Women’s
czy też „Erasmus Run” (2. edycja), organizowany w dniu
8 maja 2022 r. ze stowarzyszeniem POGORIA BIEGA
w ramach XII Szóstki Pogorii. Również w maju miał miejsce IV International Staff Week, skierowany do pracowników zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych
z uczelni i instytucji partnerskich. W wydarzeniu uczestniczyło 34 przedstawicieli 22 uczelni wyższych z 24 krajów EU
i spoza EU. Celem spotkania była wymiana dobrych
praktyk w zakresie działań dotyczących umiędzynarodowienia i programów mobilnościowych oraz wzmocnienie
międzynarodowego partnerstwa poprzez dyskusje, prezentacje i spotkania networkingowe oraz poznania nowych trendów pojawiających się na post-pandemicznym
rynku szkolnictwa wyższego.

THE Innovation & Impact Summit 2022
W dniach 26-28 kwietnia 2022 roku Prorektor dr hab.
Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB wraz
z Pawłem Urgaczem, Dyrektorem Działu Współpracy
z Zagranicą uczestniczyli w THE Innovation & Impact
Summit 2022. To ważne wydarzenia obywało się w murach prestiżowego KTH Royal Institute of Technology
w Sztokcholmie i zgromadziło liderów czołowych uczel-
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ni, światowej klasy naukowców oraz firmy, które kształtują naszą przyszłość, aby omówić wkład jaki szkolnictwo wyższe może wnieść w udany, dobrze prosperujący
i zrównoważony ekosystem innowacji.

Akademia WSB wspiera uczelnie partnerskie z Ukrainy i Mołdawii w zakresie
kształcenia dualnego
Akademia WSB uczestniczy w projekcie z zakresu budowania potencjału szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 pn. „Integrating Dual Higher Education in Moldova and Ukraine
- COOPERA”. Projekt ma na celu wdrożenie modelu
kształcenia dualnego w wybranych uczelniach mołdawskich i ukraińskich. W październiku 2021 r. AWSB gościła
grupę ponad 20 przedstawicieli uczelni z Ukrainy i Mołdawii, z którymi wspólnie realizuje projekt, dzieląc się
know-how i swoim doświadczeniem w zakresie kształcenia praktycznego. Realizacja projektu potrwa do stycznia
2024 r. Ekspertami merytorycznymi ze strony Akademii
WSB są dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof.
AWSB oraz dr Rafał Rębilas.

Wymiana międzynarodowych
doświadczeń
Pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą AWSB mieli
okazję zaktualizować wiedzę w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w nowej odsłonie po pandemii, uczestnicząc we flagowych międzynarodowych
konferencjach tj. konferencji EURIE w styczniu 2022
r., konferencji sieci Businet, która odbyła się w marcu
2022 r. w Vilamoura w Portugalii, konferencja EURASHE
w maju 2022 r. w Brukseli czy dorocznej konferencji EAIE
- największym wydarzeniu networkingowym w Europie,
skupiającym ekspertów, profesjonalistów i pracowników
instytucji szkodnictwa wyższego z całej Europy i świata,
która odbyła się w dniach 12-16 września 2022 roku
września w Barcelonie.

Międzynarodowi ambasadorzy
Akademii WSB
Już po raz kolejny w roku akademickim 2022/2023 zagraniczni studenci podjęli się roli ambasadorów i uczestniczyli w działaniach promujących programy kształcenia
jakie oferuje Akademia WSB. Studenci z Kostaryki, Uzbekistanu, Kosowa, Gany, RPA, Algierii, Turcji, Kazachstanu,
Egiptu aktywnie prezentowało życie w Polsce oraz studia
w Akademii WSB w mediach społecznościowych.

Jubileusz Akademii WSB „25+2”
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JUBILEUSZ AKADEMII WSB „25+2”
W NARODOWEJ ORKIESTRZE SYMFONICZNEJ
POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
ORAZ KONCERT PIOTRA RUBIKA Z ORKIESTRĄ
„Nasze spotkanie w wyjątkowej i pięknej Sali Koncertowej NOSPR miało się odbyć już w 2020
roku. Obchody i radość świętowania 25-lecia Uczelni pokrzyżowała nam wtedy pandemia.
Chyba nikt nie był w stanie przewidzieć, że pandemiczna rzeczywistość zostanie z nami tak
długo. Minęły dwa lata, w końcu możemy się spotkać i wspólnie świętować 25 + 2. Niestety
po raz kolejny wydarzenia na świecie nie pozwalają na to, aby w pełni cieszyć się z naszego
jubileuszu. 24 lutego to dzień, który wszyscy zapamiętamy do końca życia – dzień rosyjskiej
agresji na suwerenne państwo ukraińskie. To bardzo trudny i bolesny czas dla nas wszystkich.
Wydarzenia za naszą wschodnią granicą nie powinny mieć miejsca. Nasze serca i oczy cały
czas zwrócone są w kierunku Ukrainy. Jako Uczelnia nie pozostaliśmy obojętni i od razu
zaoferowaliśmy wsparcie oraz pomoc, w ramach naszych możliwości”.
- mówiła podczas Jubileuszu dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Rektor Akademii WSB

ROK

1995

Z inicjatywy Państwa Barbary i Zbigniewa Pikiewiczów powstaje Wyższa
Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (obecnie Akademia WSB) - pierwsza
wyższa uczelnia na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Na kierunku zarządzanie
i marketing naukę rozpoczęło 529 studentów, w tym 336 na studiach
dziennych. Pięć lat później Uczelnia uzyskała uprawnienie do kształcenia na
studiach magisterskich.
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Rozpoczęliśmy kształcenie w ramach studiów podyplomowych. Studia
zainaugurowało 180 słuchaczy na 4 kierunkach. W 2012 roku do zespołu
Uczelni dołączył Pan dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB. Wówczas rozwój tej formy
kształcenia stał się Jego pasją, a działania zostały nagrodzone 4 miejscem
wśród wszystkich uczelni w Polsce, w opiniotwórczym rankingu kierunków
Executive MBA miesięcznika Perspektywy, natomiast wszystkie kierunki MBA
znalazły się w „Złotej piętnastce” rankingu.

W ciągu kilkunastu lat Akademia WSB stała się wiodącym
w Polsce ośrodkiem kształcenia
podyplomowego, a studia ukończyło ponad 22 tys. absolwentów
studiów podyplomowych, MBA
i Executive MBA.

W tym samym roku rozpoczęliśmy proces internacjonalizacji, uzyskaliśmy
pierwszą Kartę ERASMUS.
W ciągu 21 lat uczestnictwa w programie Erasmus+ zrealizowaliśmy
750 mobilności studentów i kadry akademickiej, nawiązaliśmy 120
międzynarodowych partnerstw. Akademia WSB uzyskała tytuł 2. najbardziej
umiędzynarodowionej uczelni w Polsce według Rankingu Szkół Wyższych
Perspektywy, a nasza studentka na kierunku International Business - Lien
Chau Ton Nu - została najlepszą w Polsce studentką zagraniczną studiów
I stopnia. Dziś w Akademii WSB studiuje 2283 studentów z ponad 64 krajów,
a 10% pracowników badawczo-dydaktycznych stanowią obcokrajowcy.

Jubileusz Akademii WSB „25+2”
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Uczelnia kupiła budynek będący jej siedzibą, a kolejne inwestycje i projekty
rozwojowe wyposażały Uczelnię w nowoczesne systemy informatyczne,
multimedialne
laboratoria
dydaktyczne,
programy
symulacyjne,
zaawansowane technologie edukacyjne.

Postawiliśmy również na sport. Powstaje Akademicki Związek Sportowy,
zostaje oddany do użytku nowoczesny kompleks dla zawodników sekcji AZS pozwala to na rozwój prawie 40 sekcji sportowych.
Uzyskujemy tytuł najbardziej usportowionej Uczelni w województwie
śląskim w klasyfikacjach Uczelni Niepublicznych oraz jesteśmy wielokrotnie
nagradzani w klasyfikacji Generalnej Akademickich Mistrzostw Śląska. Pani
Rektor, na wniosek Prezesa Akademickiego Związku Sportowego, otrzymała
odznaczenie: „Za zasługi w rozwój sportu akademickiego oraz za działalność
na rzecz promowania i rozwoju sportu w środowisku akademickim”.

ROK

2002

ROK

2003

Kiedy 15 europejskich krajów wprowadzało do swojego obiegu euro
Uczelnia utworzyła, unikalny w skali kraju, finansowany ze środków
własnych Uczelni, Naukowy Fundusz Stypendialny im. Profesora
Henryka Walicy - pierwszego Rektora Uczelni. Powołała również Fundusz
Projakościowy. Od tego czasu na wsparcie rozwoju naukowego pracowników
i studentów przeznaczono prawie 16 milionów złotych.

W Uczelni odbyła się pierwsza ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku zarządzanie i marketing. W kolejnych latach uzyskaliśmy 20 akredytacji
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym wyróżniającą ocenę instytucjonalną,
wyróżniającą ocenę na kierunku Socjologia oraz 18 pozytywnych na kierunkach: Transport, Inżynieria Zarządzania, Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Pedagogika, Administracja, Zarządzanie, Ekonomia, Informatyka.
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Dwukrotnie uzyskaliśmy wyróżniającą akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych tworzonej przez rektorów wiodących publicznych uczelni ekonomicznych.

ROK

2005

ROK

2008

W wirtualnym świecie powstaje
YouTube, a w realnym świecie
Akademii WSB - Festiwal Nauki, który - organizowany wraz
z Urzędem Miejskim w Dąbrowie
Górniczej - staje się cyklicznym,
corocznym wydarzeniem popularyzującym osiągnięcia nauki.
Osiemnaście edycji Festiwalu to
ćwierć miliona uczestników i ponad
800 spotkań, wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych.

W 2008 roku Barack Obama został wybrany na 44. prezydenta
Stanów Zjednoczonych Ameryki, a w Akademii WSB Rektorem
zostaje Pani Zdzisława Dacko-Pikiewicz, która wyznacza nowe
kierunki rozwoju dla Uczelni - doskonałość naukową, doskonałość
dydaktyczną, doskonałość organizacyjną.

W maju 2008 roku utworzono Wydział Zamiejscowy w Cieszynie uruchamiając pierwsze kierunki studiów: Zarządzanie oraz Informatykę,
a po trzech latach zakupiono w Cieszynie nieruchomość o powierzchni blisko 1 500 m2.
Na cele inwestycyjne przeznaczono wówczas kwotę niemal 12 mln
złotych.
Kolejne utworzone wydziały to:
—

w 2012 roku - Wydział Zamiejscowy w Olkuszu oraz Wydział
Zamiejscowy w Żywcu,

—

w 2014 roku - Wydział Zamiejscowy w Krakowie.
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Ponadto powstaje sieć kilkunastu Uniwersytetów Dziecięcych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Program Otwarta Akademia Nauki.

ROK

2012

Uczelnia uzyskuje uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i dołącza do grona polskich uczelni akademickich.
W tym samym roku uzyskujemy dotację miliona złotych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na wdrożenie zaawansowanego programu kształcenia na kierunku Informatyka.

Rok później wysoki poziom rozwoju i osiągnięć naukowych zostaje potwierdzony przyznaniem Uczelni przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego kategorii naukowej A.

ROK

2016

Zaledwie po 4 latach, od uzyskania uprawnień doktorskich Uczelnia otrzymuje uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, a w ciągu następnych
dwóch lat uzyskuje kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora w dyscyplinie pedagogika oraz uprawnienie do nadawania stopnia
doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w uznaniu osiągnięć, dwukrotnie uhonorował Panią Rektor dr hab. Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB indywidualną nagrodą ministra za osiągnięcia organizacyjne w latach 2015 i 2016.
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Uczelnia staje się członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich.
W tym samym roku podpisuje, wśród przedstawicieli 23 szkół wyższych,
Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, wpisując się w budowanie
strategicznych rozwiązań ważnych problemów społecznych.

ROK

2018

Elon Musk wystrzelił swoją największą rakietę - Falcon Heavy. Na niebie
można oglądać najdłuższe w XXI wieku zaćmienie księżyca, w maju wchodzi
w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO, a Król
Arabii Saudyjskiej wydaje dekret zezwalający kobietom prowadzić samochód.
A w Akademii WSB?
Uczelnia w 2018 roku uzyskuje status akademii i ten fakt wyraża
w swojej nowej nazwie - w kwietniu 2018 r. stajemy się Akademią WSB.

Nie ma bardziej nobilitującego wyrazu uznania ze strony uniwersytetu
niż doktorat honorowy, którym można obdarzyć wybitnego i zasłużonego
Człowieka. Zaszczytny tytuł doktora honoris causa w Akademii WSB przyjęli:
—

28 maja 2018 r. - Pan Profesor Wiesław Banyś,

—

23 września 2021 r. - Pan Profesor Michał Kleiber,

—

21 czerwca 2022 r. - Pan Profesor Krzysztof Jajuga.

Jubileusz Akademii WSB „25+2”
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LATA

2018-2019

Lata 2018-2019 były niezwykle ważne dla uczelni w kontekście rozwoju nauki,
wdrażania innowacji i doskonalenia kształcenia. Otrzymaliśmy ponad 30 mln
złotych, w ramach 3 największych zintegrowanych projektów rozwojowych.
Dzięki nim powstały wirtualne laboratoria, symulacje wirtualnej rzeczywistości,
innowacyjne specjalności studiów: Data Science, inżynier symulacji procesów
czy Internet Rzeczy, wdrożono nowe, zaawansowane systemy informatyczne.
Uruchomiono Program Rozwoju Kompetencji Naukowych i Dydaktycznych
Pracowników Akademii WSB oraz Program Rozwoju Kompetencji Studentów
dla ponad 5 000 osób.
Znaleźliśmy się w gronie 30 polskich jednostek naukowych wyróżnionych
w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Wsparcie
w wysokości 11 milionów złotych przeznaczyliśmy na rozwój badań
w dyscyplinach „Nauki o zarządzaniu i jakości” oraz „Ekonomia i finanse”.
Powołany przez Uczelnię unikalny Instytut Studiów nad Współpracą
Terytorialną i Międzyorganizacyjną, dziś wg Scopus jest światowym liderem
i promotorem metadyscypliny: Cross-Border Cooperation, Border Studies.
A członkowie Instytutu znajdują się na liście 2% najczęściej cytowanych
naukowców na świecie.
Powstają kolejne centra naukowo-badawcze: Centrum Transferu Technologii,
Instytut Rozwoju Regionalnego, Instytut Badań nad Sztuczną Inteligencją,
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym.
W ramach międzynarodowych sieci badawczych współpracujemy
z uniwersytetami: Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford, University
of California San Diego, University College London.
Ponad 50% publikacji pracowników badawczych Akademii WSB,
w okresie ostatnich pięciu lat, zostało opublikowanych w czasopismach
z pierwszego kwartylu bazy Scopus, niemal 60% publikacji powstało we
współpracy z naukowcami ze światowych ośrodków naukowych (dla Polski
taka średnia wynosi 35,2%), a 17,4% publikacji pracowników naszej Uczelni
znajduje się w TOP 10 najwyżej cytowanych czasopism (dla Polski taka średnia
wynosi 9,1%).
Granty badawcze są finansowane między innymi z: programu Horyzont
2020, Microsoft - AI for Earth, Komisji Europejskiej, programów Interreg,
INFOSTRATEG,
Międzynarodowego
Funduszu
Wyszehradzkiego,
z Narodowego Centrum Badań. A naukowe czasopisma Uczelni: Forum Scientae
Oeconomia oraz Cultural Management: Science and Education indeksowane
są w bazie SCOPUS. Realizujemy strategiczne i kluczowe dla wyzwań
cywilizacyjnych projekty naukowo-badawcze np.: opracowanie stacjonarnego
systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych, system
geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych, system
ochrony miejsc kultu religijnego przed atakami terroryzmu, antyFake news
- narzędzie pozwalające na ostrzeganie użytkowników przed potencjalnie
niebezpiecznymi treściami w sieci.

W 2019 r. rozpoczęliśmy kształcenie doktorantów w ramach programu
Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. Doktorat wdrożeniowy, którego
celem jest przygotowanie rozpraw doktorskich, rozwiązujących istotne
problemy technologiczne i usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstw
i organizacji.
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Uzyskujemy międzynarodową i cenioną na świecie akredytację w obszarze
edukacji menedżerskiej - akredytację CEEMAN IQA, która stanowi
międzynarodowe potwierdzenie zaangażowania Akademii WSB w ciągłe
doskonalenie i innowacje oraz odpowiedzialne praktyki korporacyjne
i przywódcze.

Kolejną ważną, międzynarodową akredytacją - tym razem na kierunku
Informatyka jest EUR-ACE® Label przyznaną przez Komisję Akredytacyjną
Uczelni Technicznych (KAUT).
Wysiłek włożony w doskonalenie jakości kształcenia i doświadczenie
w tworzeniu dobrych praktyk w tym obszarze został doceniony również
w innym wymiarze.
Panie Prorektor dołączyły, jako ekspertki, do międzynarodowych instytucji
akredytacyjnych: prof. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna została powołana
przez Ministra Edukacji i Nauki na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej
w kadencji 2020-2023, a dr Sabina Ratajczak została członkiem Rady i Zespołu
wizytującego międzynarodowej akredytacji ACEUU oraz akredytacji CEEMAN
IQA.

ROK

2021
W rankingu Perspektywy 2021
Akademia WSB zajmuje 3. miejsce
wśród wszystkich niepublicznych
uczelni w Polsce.
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Kiedy Pani Rektor odbierała dyplom
potwierdzający sukces w Rankingu
Szkół Wyższych, Pan Prof. Marek
Walancik - przewodniczący Rady
Dyscypliny Naukowej Pedagogika,
pieszo pielgrzymował szlakiem
Św. Jakuba z Porto do Santiago de
Compostela.

W 2021 roku Uczelnia zostaje członkiem Europejskiego Stowarzyszenia
Uniwersytetów - organizacji reprezentującej ponad 800 uniwersytetów
i konferencji rektorów w 48 krajach europejskich, działającej na rzecz
rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie. Stajemy się także członkiem
Międzynarodowego Stowarzyszenia The European Foundation for
Management Development, które promuje i wzmacnia doskonałość
w rozwoju zarządzania. Jest globalną organizacją zrzeszającą ponad 966
instytucji akademickich, biznesowych w 90 krajach.
Cyfrowa
transformacja
Uczelni
przyspiesza.
Cała
infrastruktura
informatyczna została przeniesiona do chmury, w Uczelni wdrożono
elektroniczny obieg dokumentów, umowy podpisywane są podpisem
elektronicznym, studenci korzystają z wirtualnych laboratoriów, doskonalą
kompetencje korzystając z VR np.: wirtualnego symulatora starości, czy
wirtualnych symulacji medycznych, zdają egzaminy przy użyciu jednego
z najnowocześniejszych na świecie systemu do zdalnego egzaminowania Inspera, konferencje, seminaria naukowe prowadzone są i transmitowane
z wirtualnego studia multimedialnego.

Dołączamy do grona instytucji wyróżnionych przez Komisję Europejską logo
HR Excellence in Research, które przyznawane jest najlepszym ośrodkom
naukowym spełniającym restrykcyjne wymogi Komisji Europejskiej w zakresie
standardów prowadzenia badań i zapewniającym najlepsze warunki pracy
naukowcom. Nowa Strategia Rozwoju Uczelni na lata 2021-2026 została
opracowana w partycypacyjnym procesie angażowania przedstawicieli
wszystkich grup interesariuszy Uczelni. Powstanie strategii poprzedziły
analizy, warsztaty strategiczne oraz badania prowadzone wśród prawie 2500
osób - pracowników Uczelni, studentów, absolwentów, słuchaczy, partnerów,
a nawet mieszkańców województwa śląskiego.
Misją Uczelni jest tworzenie społeczności skoncentrowanej na rozwoju.
Wyznaczyliśmy 5 strategicznych kierunków, którymi są:
—

Międzynarodowy Uniwersytet

—

Lider Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

—

Partycypacyjna Uczelnia

—

LifeLong Academy - "Uczelnia przez całe życie"

—

Cyfrowa AWSB
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Kierunki strategiczne doskonale oddają specyfikę kultury organizacyjnej
Uczelni - zwinnej, nastawionej na kreowanie innowacji i ciągłe uczenie się,
gotowej do dostrzegania okazji i poszukującej rozwiązań, które są odpowiedzią
na pojawiające się wyzwania.
Akademia WSB łączy nowoczesną dydaktykę z intensywną działalnością
naukową i zaangażowaniem w sprawy społeczne. Tworzy wielowymiarową
przestrzeń do rozwoju, w której każdy czuje się dobrze. Człowieka i jego
rozwój stawia w centrum.

ROK

2022

Dziś Akademia WSB to:
—

kampusy w 5 miastach: Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Kraków, Olkusz,
Żywiec

—

uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego
w 4 dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki
o bezpieczeństwie, inżynieria lądowa i transport

—

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
w 4 dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika,
nauki o bezpieczeństwie, inżynieria lądowa i transport

—

22 kierunki studiów I, II stopnia, 220 specjalności studiów

—

2 kierunki dualne (logistyka, informatyka)

—

5 kierunków studiów w językach obcych

—

100 kierunków studiów podyplomowych i MBA

—

szkoła doktorska, interdyscyplinarne studia doktorskie,
doktoraty wdrożeniowe

—

82 wypromowanych doktorów i doktorów habilitowanych

—

50 tys. absolwentów studiów I, II stopnia i studiów podyplomowych

—

co 3 student zagraniczny studiujący
w województwie śląskim jest studentem AWSB

—

2283 studentów zagranicznych z ponad 64 krajów

—

15 tys. uczestników Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego
i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

—

20 pozytywnych akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
w tym 2 oceny wyróżniające

—

2 międzynarodowe akredytacje jakości CEEMAN IQA, EUR-ACE® Label
(KAUT)

—

18 edycji Festiwalu Nauki, 250 tys. uczestników

A przede wszystkim:
—

organizacja, w której 92% pracujących deklaruje,
iż w Akademii WSB kobiety i mężczyźni mają
równe warunki umożliwiające im rozwój zawodowy i osobisty,

—

blisko 90% pracowniczek i pracowników deklaruje, iż utożsamia się
z wartościami, celami i działaniami Akademii WSB, a także ma realny
wpływ na zmiany i kulturę organizacyjną
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JUBILEUSZ AKADEMII WSB „25+2”
W NARODOWEJ ORKIESTRZE SYMFONICZNEJ
POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
ORAZ KONCERT PIOTRA RUBIKA Z ORKIESTRĄ
Koncert Jubileuszowy Akademii WSB „25+2” odbył się w pięknej Sali Koncertowej
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Historię
Uczelni przybliżyła Rektor Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz,
prof. AWSB wspólnie z Prorektorami: dr hab. Katarzyną SzczepańskąWoszczyną, prof. AWSB - Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, drem hab.
Marcinem Lisem, prof. AWSB - Prorektorem ds. Studenckich i Współpracy
z Otoczeniem, dr Sabiną Ratajczak - Prorektor ds. Rozwoju, drem Rafałem
Rębilasem - Prorektorem ds. Współpracy z Zagranicą. Uroczystość uświetnił
występ Piotra Rubika z Orkiestrą.
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28 czerwca 2022 r.

Zeskanuj kod i zobacz
film z tego wydarzenia

wrzesień 2022

Jubileusz 10-lecia działalności
Centrum Badań i Edukacji
Służb Mundurowych
Akademii WSB
„Kiedy pojawiła się propozycja zorganizowania
koncertu „Śląskie - Ukrainie” wspólnie z Akademią
WSB poczułem się wyróżniony. Uczelnia rozwija się
niezwykle dynamicznie i kształci obecnie ponad
12 000 studentów, a z tej liczby blisko 3000 to studenci
zagraniczni z 64 krajów świata. Współpracujemy
z Akademią WSB od kilku lat - to sprawdzony partner,
wiele robimy razem i wiem, że możemy zrobić jeszcze
więcej przy kolejnych projektach. Cieszę się również, że
mamy przyjemność i możliwość spotkania się dziś
w Filharmonii Śląskiej w Katowicach i wesprzeć szczytną
inicjatywę. Na koniec dzisiejszej uroczystości będziemy
mieli okazję wysłuchać najlepszej orkiestry policyjnej
w Polsce”.
nadinspektor Roman Rabsztyn
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

Jubileusz 10-lecia działalności Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB w Filharmonii
Śląskiej w Katowicach uświetnił koncert charytatywny
„Śląskie - Ukrainie”. Uroczystości przyświecał szczytny
cel - zbiórka funduszy dla Ukrainy. Współorganizatorem
Jubileuszu była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, a Patronat nad Uroczystością objął Wojewoda Śląski - Pan Jarosław Wieczorek.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni
Akademii WSB zostali uhonorowani odznaczeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz medalami Komisji Edukacji Narodowej.
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Odznaczenia - w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Pana Andrzeja Dudy wręczyła osobom wyróżnionym Pani Magdalena Szewczuk-Szturc, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki uhonorowani
zostali:

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
—

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
—

dr Krzysztof Czupryna

—

dr Mateusz Grzesiak

—

dr Grzegorz Kądzielawski

—

dr Magdalena Kot-Radojewska

—

dr hab. Olga Nowotny-Czupryna, prof. AWSB

—

dr hab. Robert Socha,
prof. AWSB

—

Paweł Urgacz

—

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz,
prof. AWSB

—

prof. dr hab. Marek Sitarz

—

dr Krzysztof Wrana

Nauka i Biznes
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Za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medale
Brązowe za Długoletnią Służbę
odebrały:

Minister Edukacji i Nauki, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości
dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia
nauczycieli nadał pracownikom Akademii WSB „Medale
Komisji Edukacji Narodowej”. Odznaczenia, w imieniu
Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka
wręczył Wicekurator Oświaty w Katowicach - Pan Dariusz Domański.
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
—

prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

—

dr Edyta Nowak-Żółty

—

dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

—

dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

—

dr Michał Szyszka

—

Marta Czubrowska

—

Anna Matusik-Gołas

Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla
Województwa Śląskiego, działającej w imieniu Sejmiku
Województwa Śląskiego, za całokształt działalności na
terenie województwa oraz wkład w rozwój gospodarczy,
kulturalny i społeczny pracownicy Akademii WSB zostali
uhonorowani Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla
Województwa Śląskiego. Odznaki, w imieniu Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka, wręczył Pan Dariusz Iskanin - Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Członek doraźnej Komisji - „Kapituła
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali:
—

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

—

dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB

—

prof. dr hab. Marek Sitarz

—

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

wrzesień 2022
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Akademia WSB to jedyna uczelnia, która nagradza wybitnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa. Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia oraz statuetki „Superedukatora edukacji dla bezpieczeństwa”
oraz „Edukatora dla bezpieczeństwa”.
Laureatami tych prestiżowych nagród są osoby zaangażowane w działania na rzecz promowania otwartości na poznawanie i zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie postaw patriotycznych i budowanie przyjaznych
relacji.

Tytuł oraz statuetkę „Superedukatora edukacji dla bezpieczeństwa”, za profesjonalizm, umiędzynarodowienie,
jakość i idę powszechności edukacji dla bezpieczeństwa,
otrzymał:

Tytuł oraz statuetkę „Edukatora dla bezpieczeństwa”, za
powszechność w działaniach na rzecz profilaktyki i edukacji społecznej w ramach ochrony przeciwpożarowej,
otrzymał:

—

—

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
Komendant Główny Policji

Tytuł oraz statuetkę „Edukatora dla bezpieczeństwa”, za
pasję edukacyjną na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa,
rozwiązania ogólnopolskie w profilaktyce i zapobieganiu
przestępczości, otrzymał:
—

nadinspektor Roman Rabsztyn
Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

nadbrygadier Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Tytuł oraz statuetkę „Edukatora dla bezpieczeństwa”,
za skromność, ale i skuteczność w edukacji dla bezpieczeństwa młodych pokoleń, otrzymał:
—

generał brygady SG Adam Jopek - Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
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Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn wręczył podziękowania dla
najbardziej zasłużonych osób, którzy swoją postawą
i działaniem mieli wkład w zapewnienie bezpieczeństwa
na terenie śląskiego garnizonu Policji. Podziękowania na
scenie otrzymali:
—

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

—

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

—

dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

—

Joanna Urbańska

—

Elżbieta Kowacka
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Podczas koncertu miał swoją premierę
teledysk do utworu „Obejmnij” zespołu
Okean Elzy - w polskiej wersji „Obejmij
mnie”.
Zeskanuj kod i zobacz film teledysk

Nauka i Biznes

Jubileusz w Filharmonii
Śląskiej uświetnił występ
Orkiestry Komendy
Wojewódzkiej Policji
w Katowicach.

Lider Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego
— Akademia WSB cenionym partnerem dla biznesu
i samorządów dzięki współpracy opartej na użyteczności
i wysokiej jakości usług
— Uczelnia postrzegana jako wiodący ośrodek opiniotwórczy
w wybranych obszarach istotnych dla rozwoju
społeczno-gospodarczego

„Wyrazem stale zwiększającej się roli opiniotwórczej
i eksperckiej na poziomie krajowym i międzynarodowym
Akademii WSB jest udział ekspertów Uczelni w ważnych
instytucjach biznesowych.
Wzmacniamy interakcję z bezpośrednim otoczeniem,
działamy na rzecz zwiększania jego atrakcyjności inwestycyjnej, poziomu zaawansowania technologicznego
i podniesienia innowacyjności gospodarki. Mamy świadomość, że kluczowe dla rozwoju innowacyjności jest
stworzenie warunków zachęcających do synergii nauki
i biznesu”.

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy
z Otoczeniem Akademii WSB
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13. Europejski Kongres
Gospodarczy

13. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którego partnerem instytucjonalnym była Akademia WSB,
odbyła się w dniach 20-22 września 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Wśród prelegentów EEC znaleźli się przedstawiciele biznesu, polscy i europejscy politycy, naukowcy oraz eksperci Akademii WSB. Odbyło się ponad 100 sesji i debat
tematycznych oraz wydarzenia towarzyszące, m.in. 6.
edycja European Tech and Start-up Days.
Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB - Rektor
AWSB uczestniczyła w panelu dotyczącym kapitału intelektualnego, podczas którego rozmawiano o tym, jak
kompleksowa reforma systemu edukacji może sprostać
przyszłym wyzwaniom rynku pracy. Paneliści poruszyli
też temat cyfryzacji i digitalizacji oraz technologii, które
są obecnie wyzwaniem dla polskich uczelni.
Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB - Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB - moderował
dwa panele tematyczne: „Digitalizacja i cyfryzacja” oraz
„Sztuczna inteligencja”.

Akademię WSB reprezentowali ponadto:
—

dr hab. Barbara Piontek, prof. AWSB

—

dr inż. Karol Jędrasiak - Zastępca Dyrektora
Centrum Transferu Technologii AWSB

—

dr Grzegorz Kądzielawski - Dyrektor Instytutu
Badań nad Sztuczną Inteligencją AWSB

Główne nurty tematyczne 13. Europejskiego Kongresu
Gospodarczego to m.in.:
—

Finanse i Zarządzanie

—

Cyfryzacja i Technologie

—

Energia i Transformacja

—

Przemysł i Industrializacja

—

System ochrony zdrowia

—

Międzynarodowa współpraca gospodarcza

—

Samorządy, Metropolie, Regiony

—

Gospodarka, Człowiek, Rozwój
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14. Europejski Kongres
Gospodarczy

150 sesji z udziałem 1000. panelistów i blisko 9 tys. gości
- to liczby obrazujące skalę Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC - European Economic Congress), który
odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

w Katowicach w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. Jak co
roku partnerem instytucjonalnym wydarzenia była Akademia WSB.
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Panel pt.: „Kompetencje przyszłości”, w którym udział wzięła Rektor Akademii WSB - dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

Nowoczesny model kształcenia i kompetencje przyszłości były też tematami wywiadu, którego udzieliła Pani
Rektor dla Gazety Wyborczej i portalu IBN Zdrowie.

Laureatami tytułu „Promotor Polski” zostali w tym roku:
—

Podczas drugiego dnia kongresu Zarząd Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
w uznaniu dokonań dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB dla promocji nauki polskiej i rozwoju polskiego szkolnictwa
wyższego wyróżnił Panią Rektor tytułem „Promotor
Polski”. To tytuł przyznawany osobom, których osiągnięcia na polu naukowym, biznesowym lub kulturalnym budują wizerunek naszej marki narodowej.

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

—

prof. Tadeusz Sławek - literaturoznawca, poeta,
samorządowiec,

—

Robert Talarczyk - Dyrektor Teatru Śląskiego,

—

Artur Tomasik - Prezes Górnośląskiego
Towarzystwa Lotniczego S.A.
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Dr Rafał Rębilas, Prorektor ds.
Współpracy z Zagranicą Akademii
WSB oraz Marek Zuber, wykładowca na studiach Executive MBA Akademii WSB, ekonomista, analityk
rynków finansowych dyskutowali
w ramach panelu „Inflacja i jej wpływ
na biznes”

Ostatniego dnia Europejskiego
Kongresu Gospodarczego odbył się
panel „Nowe modele biznesowe”,
w którym uczestniczył dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds.
Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB. Wraz z prof.
Marcinem Lisem Akademię WSB
reprezentował dr Grzegorz Kądzielawski - Wiceprezes Zarządu Grupy
Azoty S.A.
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17. Europejski Kongres
KAIZEN™

17. Europejski Kongres KAIZEN™ to największe w Europie wydarzenie poświęcone wymianie doświadczeń
w obszarze ciągłego doskonalenia kaizen na poziomie
strategicznym. W programie Kongresu znalazły się prelekcje doświadczonych praktyków KAIZEN™/Lean, debata ekspertów, wymiana doświadczeń, budowanie relacji,
a także inauguracja najnowszej książki Masaaki Imai
"KAIZEN™ jako strategia". Atrakcyjną formę i najwyższy poziom realizacji wydarzenia umożliwiła transmisja
z profesjonalnego studio przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań w Akademii WSB.

W Kongresie udział wzięli:

Kongres prowadzili: dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem oraz
Mariusz Bryke - CEO, Kaizen Institute Poland.

—

dr Janusz Michałek - Prezes Zarządu, Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

—

António Costa - CEO, Kaizen Institute Ltd.

—

Andrzej Krzywoń - Pełnomocnik Zarządu
ds. programu Krok po Kroku, PKP Energetyka

—

Magdalena Omes - Starszy Specjalista w zespole
ds. programu Krok po Kroku, PKP Energetyka

—

Mariusz Gołębiewski - Starszy Specjalista w zespole
ds. programu Krok po Kroku, PKP Energetyka

—

Ewelina Walczyńska - Continuous Improvement
Manager, Tenneco Automotive

—

Grzegorz Koprowski - Dyrektor ds. Zapewnienia
Jakości, Integrated Supply Chain Products, Philips
Consumer Lifestyle

—

Łukasz Górecki - Dyrektor, Klaster Silesia Automotive and Advanced Manufacturing (KSSE)

—

Marek Zychla - Członek Zarządu, Brembo Poland
sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Prezes Zarządu
Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan

—

Monika Ziomek - Trener, Jeronimo Martins Polska

—

Pedro Freire - Senior Project Manager, Jeronimo
Martins Polska

—

Dariusz Smaza - Dyrektor ds. transportu, Maspex

—

Weronika Piela-Janków - Starszy kierownik
ds. ciągłego doskonalenia, Flex w Tczewie

—

Radosław Owieczka - Head of Continuous
Improvement, WIKA Polska

—

Jakub Haus - Prezes Zarządu Tollegno
Poland sp. z o.o.

—

Aleix Borrego Claveria - Dyrektor Zarządzający,
Kaizen Institute Poland

—

Ryszard Budniok - Quality and Environment
Manager, Automotive Industry
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Zeskanuj kod i zobacz
film z tego wydarzenia

23-25 czerwca 2022 r.

V Światowy Zjazd Inżynierów
Polskich i XXVII Kongres
Techników Polskich
Podczas wydarzenia w panelu pt. „Co szkodzi ludziom
i planecie - perspektywy na przyszłość?” uczestniczył
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem
Akademii WSB dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB. Moderatorem dyskusji był ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński,
Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020.
V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbywał się
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Towarzyszył
mu XXVII Kongres Techników Polskich. Wydarzeniom przyświecało hasło „Inżynierowie dla zdrowej
planety”.
Celem spotkań była integracja i wymiana doświadczeń
będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami. Temat przewodni „Inżynierowie dla zdrowej planety” nawiązuje
do dwóch najważniejszych problemów współczesności:
pandemii i zmian klimatycznych.

ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Fot: Mirosław Cichy

JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie w lata 2012-2020
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6. edycja Konkursu
o Nagrodę Gospodarczą
im. Karola Adamieckiego

Jak skutecznie rozwijać biznes i zdobywać nowe kontakty? Skąd czerpać energię do działania i dlaczego warto
dbać o jakość nie tylko w firmie, ale i w życiu? Odpowiedzi na te pytania usłyszeli uczestnicy uroczystej Gali
6. edycji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego, podczas której wyłoniono laureatów.
Kapituła Konkursu, jak co roku, uhonorowała przedsiębiorców, którzy w nowoczesny i innowacyjny sposób
rozwijają swój biznes, a tym samym mają pozytywny
wpływ na potencjał gospodarczy miasta.
Akademię WSB w imieniu JM Rektor - dr hab. Zdzisławy Dacko - Pikiewicz, prof. AWSB reprezentował
dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem.

Wydarzenie odbyło się w ramach Business Meet Up
i było okazją do zaprezentowania firm rozwijających się
w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz dyskusji o wpływie elektromobilności na rozwój biznesu, a także uczestniczenia w warsztatach z budowania
dobrych partnerstw na linii startup-korporacja.
Wśród prelegentów znaleźli się: Iwona Guzowska,
mistrzyni świata w boksie i kickboxingu, Wojtek Ławiczak, specjalista od podejścia human-centred design
w biznesie, Rafał Sonik, rajdowiec, filantrop i przedsiębiorca oraz Marek Śliboda, który rozwijał turkusowy biznes, zanim stało się to popularne.

Fot: Dariusz Nowak
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Akademia WSB
na Europejskim Forum
Przyszłości

Najistotniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym współczesnego świata poświęcona
została 1. edycja Europejskiego Forum Przyszłości (EFP),
która miała miejsce w dniach 6 - 8 października 2021 r.
na Stadionie Śląskim.
W sesji pt. Przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicznych uczestniczyła JM Rektor Akademii WSB, dr hab.
Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. Wśród prelegentów znaleźli się również: Wiceminister Rozwoju
i Technologii – Grzegorz Piechowiak, Poseł na Sejm RP
- Robert Warwas, Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek, Członek Zarządu Województwa Śląskiego - Izabela
Domogała, Prezes Zarządu KSSE – dr Janusz Michałek,
Prezes PAIH – Krzysztof Drynda, Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Przemysław Sztandera,
Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Marek
Michalik, Zbigniew Bednarski.

Tego samego dnia odbyła się sesja „KSSE Motorem automotive - współpraca w ramach Klastra SA&AM odpowiedzią na wyzwania sektora automotive”. Jednym
z prelegentów był dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB.
W trakcie sesji rozmawiano o przygotowaniu produkcji nowych modeli pojazdów na śląsku, budowie nowych łańcuchów dostaw, nowych kompetencjach pod nowe projekty
w branży motoryzacyjnej czy transformacji przemysłowej sektora. Wśród prelegentów byli także: Andrzej
Korpak, Plant Manager Stellantis /Opel Manufacturing
Poland; Tomasz Gębka, Plant Manager Stellantis /FCA
Poland; Piotr Zaremba, Prezes Zarządu ElektroMobility
Poland; Witold Sałandyk, EMEA Executive Operations
Director, Nexteer Automotive Poland; Krzysztof Gablankowski, Dyrektor Zakładu, ZF Automotive Systems
Poland; Marek Śliboda, Prezes Zarządu, Marco; Marek
Gabryś, Prezes Zarządu, Aiut; Michał Lach, Prezes Zarządu, EQ System oraz dr Piotr Bielaczyc, Członek Rady Naukowej, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL.
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Europejski Tydzień Regionów
i Miast w Brukseli

W ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast
w Brukseli odbył się warsztat pt. Citizens at the forefront
of the development of cross-border living areas. Organizatorami warsztatu byli: Transfrontier Euro-Institut
Network (TEIN) z siedzibą w Kehl oraz Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) z siedzibą w Paryżu.
Partnerem wydarzenia była Akademia WSB.
Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, Dyrektor
Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, zaprezentowała podczas tej sesji film
pt. A grassroots citizens’ movement on the Polish-Czech
border - a distinct voice in the discussion on pandemic
restrictions on the borderland.
Film został wyprodukowany przez Akademię WSB we
współpracy ze Stowarzyszeniem Olza i Euroregionem
Śląsk Cieszyński. Dokumentuje on rozwój transgranicznego ruchu społecznego działającego w obronie
pracowników transgranicznych na pograniczu polsko-czeskim podczas pandemii. Była to jedna z najbardziej
rozpoznawalnych inicjatyw oddolnych w tej części Europy, która rozwijała się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie

w okresie od marca do czerwca 2020 r. i doprowadziła
do podjęcia wielu cennych inicjatyw euroregionalnych,
które w dłuższej perspektywie będą sprzyjać poprawie
odporności pogranicza na wstrząsy i kryzysy, takie jak
pandemia Covid-19.
Odpowiedzią na te działania jest m.in. projekt EUROREGIO-INFO, który uzyskał dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 i będzie
realizowany wspólnie w okresie od 1 września 2021 r. do
31 sierpnia 2023 r. przez partnerów: Regionalni sdruzeni
uzemni spoluprace Tesinskeho Slezska (Partner wiodący
- Czechy); Slezska univerzita v Opave (Czechy); Akademia
WSB (Polska) oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „OLZA” (Polska).
Celem projektu jest stworzenie nowej platformy informacyjnej do kompleksowego zarządzania informacją transgraniczną i transnarodową w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

Spotkania Firm Członkowskich
RIG w Katowicach
W dniu 15 grudnia 2021 r. w Willi Goldsteinów
w Katowicach miało miejsce Spotkanie Firm Członkowskich RIG w Katowicach, w ramach którego dokonano
Regionalnego
Gospodarczego
Zamknięcia Roku. Akademię WSB reprezentował dr hab.
Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich
i Współpracy z Otoczeniem. Dyskutowano na temat bieżącej sytuacji gospodarczej samorządów czy perspektyw
na nowe narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców. Podczas spotkania zostały wręczone nagrody dla najlepszych uczestników szkoleń, organizowanych we współpracy z Miastem Katowice, Akademią WSB - Katowicką

Tomasz Zjawiony - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach, dr inż. Marin Krupa - Prezydent Miasta
Katowie, dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
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Akademią Digital Marketingu oraz Katowicką Akademią
Rozwoju Przedsiębiorcy. Organizatorami spotkania były:
RIG w Katowicach, Miasto Katowice, Agencja Rozwoju
Przemysłu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
oraz Akademia WSB.
Tego samego dnia w Regionalnej Izbie Gospodarczej
odbyło się wydarzenie „Śląski Okrągły Stół Przemysłu
4.0”. Jednym z prelegentów był dr inż. Karol Jędrasiak,
Z-ca Dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB, który przedstawił zagadnienia związane z implementowaniem nowych technologii w firmie, w tym
VR, pozyskiwaniem finansowania na tego typu działania
oraz dobrymi praktykami w zakresie VR. Wydarzenie
realizowane było wspólnie z Platformą Przemysłu Przyszłości oraz Akademią WSB.
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Podczas spotkania w Katowicach zainaugurowano akcję
„Biznes dla Ukrainy!” (#biznesdlaukrainy), do której zaprosił Tomasz Zjawiony - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Organizatorem spotkania była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Współorganizatorami była Akademia WSB oraz Mercure Katowice Centrum.
Akademia WSB aktywnie działa w dwóch komisjach przy
Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach:
—

Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem, której Przewodniczącą jest
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB,
a Wiceprzewodniczącym - Aleksander Mikuła,

—

Komisji ds. Przemysłu, której Przewodniczącym jest
prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik a Wiceprzewodniczącym - dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB.

Regionalna Izba Gospodarcza posiada swoją delegaturę
w Dąbrowie Górniczej, której siedziba mieści się w Akademii WSB.

Współpraca z Rzecznikiem Małych
i Średnich Przedsiębiorców
W dniu 22 października 2021 r. Akademia WSB podpisała porozumienie o współpracy z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Z kolei 27 stycznia 2022 r., w ramach kolejnego spotkania
firm członkowskich RIG, dokonano Regionalnego Gospodarczego Otwarcia Roku, które odbyło się w kompleksie
.KTW w Katowicach. Tematem przewodnim spotkania
była Polska gospodarka 2022 w sieci wyzwań, kluczowe wskaźniki makroekonomiczne, jak również „zielona
transformacja”, pakiet „Fit for 55”, czy też pandemiczne
wyzwania społeczne dla gospodarki wg OECD.
Podczas wydarzenia dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
przedstawił prezentację pt. „Rok 2022 oczami przedsiębiorców - kluczowe wskaźniki makroekonomiczne”. Organizatorami spotkania była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Silesia Business Hub oraz TDJ
Foundation. Partnerami wydarzenia, oprócz Akademii
WSB, byli: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia; Miasto
Katowice; Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz
Polski Instytut Analiz Prawno-Ekonomicznych.
Spotkanie Firm Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w dniu 2 marca 2022 r. odbyło
się pod hasłem: „2022. Czy będzie to dobry rok dla polskich przedsiębiorców?”. W spotkaniu uczestniczyli dr
hab. Marcin Lis, prof. AWSB - Prorektor ds. Studenckich
i Współpracy z Otoczeniem oraz Marek Zuber, znany
ekonomista i analityk finansowy z Akademii WSB.

Minister Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich
Przedsiębiorców oraz dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz,
prof. AWSB
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Property Forum Śląsk

Informatyka, telekomunikacja, biotechnologia, energetyka, nanotechnologia - gdzie zaczyna się innowacyjność?
Czy śląskie uczelnie odpowiadają na potrzeby rynku pracy? Poziom bezrobocia, wynagrodzenia, perspektywy.
To część tematów poruszanych podczas panelu dyskusyjnego „Pytania o przyszłość regionu. Biura. Edukacja i rynek pracy”, który miał miejsce podczas Property
Forum Śląsk. Debata została zorganizowana w ramach
4 Design Days, które odbywają się w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach.
Akademię WSB podczas tego spotkania reprezentował dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem.

Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, właściciele oraz zarządcy
spółek inwestujących na rynku biurowców, magazynów
i hoteli, najemcy powierzchni komercyjnych, sieci hotelowe, szefowie największych agencji doradczych, przedstawiciele instytucjonalnego otoczenia branży oraz reprezentanci instytucji finansowych.
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26-30 czerwca 2022 r.

Światowe Forum Miejskie
(WUF11)

Katowice były gospodarzem 11. edycji Światowego Forum Miejskiego ONZ (World Urban Forum 11 - WUF11),
które odbyło się w dniach od 26 do 30 czerwca 2022
roku. Główne wydarzenia miały miejsce w Spodku oraz
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Spotkania w ramach Światowego Forum Miejskiego odbyły się
także w 11 strefach miejskich zlokalizowanych w centrum Katowic. Jedną z nich była strefa nauki, która powstała na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego we
współpracy z Akademią WSB.
W strefie nauki odbywały się między innymi spotkania,
wykłady, koncerty, dyskusje panelowe, czy warsztaty,
które dla uczestników Światowego Forum Miejskiego
przeprowadzili między innymi przedstawiciele Akademii
WSB:
—

dr inż. Karol Jędrasiak - Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB zaprezentował „Symulator starości”. Oprogramowanie,
wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, powstało
z myślą o pokazaniu użytkownikom, jak trudne
bywają czynności dnia codziennego dla osób
starszych. Symulator pomaga uświadomić z jakimi
ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi zmagają
się osoby starsze w placówkach publicznych.

—

dr Mariusz Raczek i dr Krzysztof Wrana z Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB pokazali potencjał i potrzebę tworzenia miejsc zielonych
w dużych miastach w ramach warsztatu „Zielona
i błękitna infrastruktura w przestrzeniach publicznych”. To zagadnienie wpisujące się w bieżące
trendy realizowane w największych miastach na
całym świecie.

W ramach strefy nauki funkcjonowała także strefa kandydata, gdzie można było zapoznać się z ofertą studiów
Akademii WSB.
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1. edycja Kongresu VRT

Dwa dni wypełnione prezentacjami, warsztatami VR oraz
panelami dyskusyjnymi, prowadzonymi przez kilkudziesięciu specjalistów z branży nowych technologii oraz
przedstawicieli świata nauki to bilans I edycji Kongresu
VRT - „Zastosowania VR/AR w praktyce”, który odbył się
w dniach 14 - 15 lipca 2022 r. w Wiśle. Pomysłodawcą
Kongresu jest dr inż. Karol Jędrasiak, Zastępca Dyrektora
Centrum Transferu Technologii Akademii WSB. Uczelnię
podczas Kongresu reprezentowała dr Sabina Ratajczak,
Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB, Dyrektor Centrum
Jakości i Innowacji Akademii WSB, która odebrała wyróżnienie w kategorii „VR w edukacji” za szczególne osiągnięcia z wykorzystaniem VR w Akademii WSB.
Podczas kongresu poruszano kwestie istotne dla
praktycznego zastosowania VR, m.in. w takich obszarach jak: gry i rozrywka, symulacje medyczne, cyberbezpieczeństwo, edukacja i szkolenia oraz doradztwo
zawodowe, wirtualne przymierzalnie, systemy na potrzeby Straży Pożarnej, systemy na potrzeby Straży Granicznej, systemy terapeutyczne, luksusowe i turystyczne
oraz systemy na potrzeby bezpieczeństwa i obronności.
Uczestnicy mogli wypróbować Multimedialny Trenażer Strzelecki, zapoznać się z procesem skanowania 3D
i akwizycji ruchu, jak również sprawdzić kilkanaście
symulatorów VR.
W ramach I edycji Kongresu VRT odbył się również panel
dyskusyjny: "Technologia VR - przyszłość? Czy tylko chwilowa moda", w którym Akademię WSB reprezentowała
dr Sabina Ratajczak.

7 grudnia 2021 r.

Podczas wydarzenia dr Sabina
Ratajczak złożyła najserdeczniejsze
życzenia urodzinowe dr. inż. Karolowi
Jędrasiakowi.

I/ITSEC w Orlando

Dzięki współpracy Akademii WSB z NATO Deep dr Sabina Ratajczak - Prorektor ds. Rozwoju AWSB wzięła udział
w największym na świecie wydarzeniu dotyczącym
modelowania, symulacji i zastosowania najnowocześniejszych technologii w szkoleniach i edukacji The Interservice/Industry Training, Simulation and Education

Conference (I/ITSEC), organizowanym corocznie w Orlando (USA). ITSEC to połączenie konferencji naukowej,
targów, warsztatów i prezentacji. W konferencji wzięło
udział kilkanaście tysięcy uczestników z całego świata,
zaś w towarzyszących konferencji targach sprzętu oraz
oprogramowaniu swoją ofertę przedstawiało około 300
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wystawców, w tym największe światowe firmy z branży
VR, AR. Rozwiązania technologiczne, szkoleniowe, edukacyjne koncentrowały się przede wszystkim w obszarze
szeroko pojętego bezpieczeństwa i wojskowości.

Nauka i Biznes

W tym roku wiodącym tematem było zastosowanie
w procesach szkoleniowych wirtualnej rzeczywistości
(VR), rozszerzonej rzeczywistości (AR), sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz różnego rodzaju symulacji.

Poziom zaawansowania wdrożeń wirtualnej rzeczywistości w symulacjach
wojskowych był imponujący. Zaawansowane treningi strzeleckie, pilotaż,
wirtualne skoki spadochronowe,
symulacje akcji bojowych, obsługa
wybranych modeli wozów bojowych,
symulacje różnego rodzaju awarii
i ich napraw, bardzo zaawansowane symulacje medyczne, oddające
w najdrobniejszych szczegółach środowisko i sytuacje, z którymi w realnym świecie spotkają się żołnierze
różnych formacji pokazuje, że zastosowanie tego typu technologii jest
najszybciej rozwijającym się trendem
edukacji przyszłości.
dr Sabina Ratajczak
Prorektor ds. Rozwoju AWSB

28 kwietnia 2022 r.

THE Innovation
and Impact Summit

W THE Innovation and Impact Summit 2022, organizowanym przez KTH Royal Institute of Technology and
Times Higher Education w dniach 26-28 kwietnia 2022
r. w Sztokholmie, uczestniczyli: dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki
i Kształcenia oraz Paweł Urgacz, Dyrektor Działu współpracy z zagranicą.
W gronie 300 uczestników z całego świata, m.in. Western Sydney University, Sorbonne University, New
York University, University of Toronto, The University of Auckland, Higher Education Institute of Brasilia, Google, Scania, H&M Group, IKEA, Amazon Web
Services omawiane były m.in. działania Akademii
WSB dotyczące Human Smart Cities - inteligentnych
miast współtworzonych przez mieszkańców, innowacyjnych strategii rozwoju edukacji technologicznej
i preorientacji zawodowej w środowisku międzynarodowym, edukacji włączającej, zapewnienia bezpieczeństwa
w międzynarodowym ruchu lotniczym. W SDG określone w agendzie ONZ wpisują się również strategicz-

ne obszary badań Akademii WSB, m.in. Intelligent city
ecosystems, climate neutral cities, Cyber/security, Social
inclusion/exclusion, diversity, Hyperautomation.
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18. Festiwal Nauki
Festiwal Nauki po raz 18 zagościł w Dąbrowie Górniczej. „Pełnoletność”
tego wydarzenia zbiegła się szczęśliwie z jego powrotem do sprawdzonej i lubianej formuły, do warsztatów, wykładów czy zajęć organizowanych
w siedzibach Uczelni i partnerów. Przez lata zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego,
że tematyka Festiwalu zawsze jest interesująca i porusza aktualne zagadnienia.
Tak było i tym razem. Nowoczesne technologie, IT, gospodarka mierząca się z wyzwaniami klimatycznymi, zarządzanie i przywództwo w biznesie, czy też transport
i mobilność to tylko niektóre tematy, które można zgłębić w ramach wydarzenia. Miło mi, że Dąbrowa Górnicza po raz kolejny współorganizowała Festiwal
Nauki - przedsięwzięcie cenione przez uczestników, które na stałe wpisało się
w kalendarz wydarzeń popularyzujących wiedzę.
Marcin Bazylak
Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Sztuczna inteligencja, robotyka, nowoczesne technologie, zrównoważony
transport, ekologia i zmiany klimatyczne - to główne motywy przewodnie 18.
Festiwalu Nauki Akademii WSB. 7 dni, blisko 100 godzin spotkań, warsztatów
i wykładów oraz goście ze świata nauki, kultury i biznesu to bilans wydarzenia.

Zeskanuj kod i zobacz
film z tego wydarzenia

Współorganizator:

Gen. dyw. rez. dr inż. Roman Polko - „Bezpiecznie już było: Wojna na Ukrainie i nowy porządek świata”

wrzesień 2022

Wśród gości 18. Festiwalu Nauki znaleźli się m.in.: prof.
dr hab. Wojciech Czakon, prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. Tomaz Ponce
Dentinho, prof. Askwar Hilonga, prof. dr hab. Janusz A.
Majcherek, prof. dr hab. Szymon Malinowski, prof. Petr
Sedlacek, prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, prof.
ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska, dr hab. Adrian
Siadkowski, prof. AWSB, dr Katarzyna Cichos, ambassador dr Paula Dobriansky, dr Cheikh Mbacke Gueye,
dr Megan Hopkins, dr Grzegorz Kądzielawski, dr Ioana
Panc-Manea, gen. dr Roman Polko, dr Wojciech Żytkowiak-Wenzel, Przemysław Białkowski, Marek Czyż, John
Marszalek, Marcin Meller, Steffen Möller, Zbigniew Rokita, ekonomista Marek Zuber, Crazy Nauka.
18. edycja Festiwalu Nauki Akademii WSB została
podzielona na pięć obszarów tematycznych:
—

Nowoczesne technologie i sztuczna inteligencja

—

Eko-innowacje

—

Biznes przyszłości

—

Komunikacja międzykulturowa

—

Transport i elektromobilność

W trakcie trwania Festiwalu odbyły się wykłady, warsztaty, laboratoria, pokazy, debaty, dyskusje panelowe,
które prowadzone były przez wybitnych naukowców
i ekspertów, z kraju i zagranicy. Wydarzenia w ramach
Festiwalu Nauki odbyły się stacjonarnie w Akademii WSB
w Dąbrowie Górniczej, Fabryce Pełnej Życia, Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej,
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej,
Muzeum Podziemnym w Olkuszu oraz online.
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Podczas 18. Festiwalu Nauki odbyły się także zajęcia
dedykowane dla najmłodszych w Fabryce Pełnej Życia
m.in.: warsztaty z robotyki, zajęcia plastyczne, animacje.
Pokazy ratownictwa przedmedycznego w karetce połączone z prezentacją specjalistycznego sprzętu zostały
zaprezentowane przez studentów AWSB - Kamila Skubisa oraz Wiktorii Kolano. Najmłodszych zainteresował
także pokaz możliwości wozu strażackiego oraz sprzętu
stosowanego podczas gaszenia pożarów, o którym opowiadał Michał Gruszka z naszej Akademii.
W poprzednich 17 edycjach uczestniczyło ponad 200
000 osób, w tym mieszkańcy Dąbrowy Górniczej i innych
miast województwa śląskiego, uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci, słuchacze studiów podyplomowych i doktoranci.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki, Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodka Rozwoju
Edukacji, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - „Technika, która zrewolucjonizuje świat - sztuczna inteligencja”
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Marek Czyż - „Czy da się to zwierzę oswoić?”
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Prof. dr hab. Szymon Malinowski - „Kryzys klimatyczny, kryzys bioróżnorodności, kryzys planetarny"

prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga i Marek Zuber, dr Rafał Rębilas - Debata - „Czy pieniądz
przyszłości przestanie szeleścić”?

Magdalena Kieferling - „Zarządzanie przyszłości w pigułce.
Jakich szefów szukać? Jakim szefem zostać?”

Przemysław Białkowski - „Czy ekologia jest modna a moda
ekologiczna?”
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Dr Patryk Kuzior - „Tam, gdzie rodzą się jednorożce. Jak nauka i nowe technologie tworzą w Estonii środowisko sprzyjające tworzeniu i rozwojowi startupów”

Marcin Dworak - „Zeroemisyjny transport publiczny - elektromobilność i wodór”

Pierwsza pomoc przedmedyczna - czyli o tym jak uratować
ludzkie życie

Zajęcia kreatywne dla dzieci
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Współorganizator:
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VIII Dzień Otwarty Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
„Zaangażowanie Akademii WSB w coroczną organizację tego
wydarzenia to dowód otwartości na potrzeby edukacyjnoinformacyjne osób zainteresowanych stosowaniem,
w codziennej praktyce zawodowej i naukowej, zagadnień
związanych z prawem do prywatności i ochroną danych
osobowych. […] Dzień Ochrony Danych Osobowych ma za
zadanie podkreślić, jak cenna jest nasza prywatność oraz
jaką wartość we współczesnym świecie zyskały nasze dane
osobowe. Jest również okazją do refleksji nad sposobami
bezpiecznego użytkowania technologii”.
Jan Nowak
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(fragment listu odczytany przez dr Urszulę Góral, Dyrektor Departamentu
Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO podczas VIII Dnia Otwartego
UODO)

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w praktyce
oraz warsztaty tematyczne dla uczestników -to podsumowanie VIII Dnia Otwartego Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Akademii WSB. Wydarzenie odbyło w formule online.
Dni Otwarte UODO, to inicjatywa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) zapoczątkowana
w roku 2012. Od samego początku w organizację wydarzenia włącza się Akademia WSB, w której odbył się historyczny, pierwszy Dzień́ Otwarty GIODO.
Uczelnia od 2011 roku, jako jedna z nielicznych w Polsce, specjalizuje się w kształceniu ekspertów z zakresu
Ochrony Danych Osobowych w administracji i biznesie
m.in. w ramach studiów podyplomowych realizowanych
we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
VIII Dzień Otwarty UODO otworzyli dr Urszula Góral - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej

i Edukacji UODO oraz dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
- Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.
W ramach wydarzenia odbyły się następujące wystąpienia eksperckie:
—

„Przetwarzanie danych osobowych w związku
z zarządzaniem w jednostkach medycznych”
- Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu
Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,

—

„Systemy telemedyczne, a wyzwania związane
z przetwarzaniem danych osobowych” - Paweł
Bednarski, Radca Prawny w sektorze Comarch
Healthcare,

—

„Przyszłość ochrony danych osobowych w unijnych
projektach legislacyjnych. Perspektywa europejskich instytucji ochrony danych” - dr Urszula Góral,
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji UODO.
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26 października 2021 r.
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I Wojewódzki Turniej Młodych
Mechaników VR
„Atutem KSSE, jak i całego regionu, jest kapitał ludzki.
To młodzi ludzie są naszym potencjałem, dzięki któremu
KSSE jest obecnie najlepszą Strefą w Europie. Dlatego
też niezmiennie wspieramy inicjatywy, które wykorzystują
nowoczesne technologie do rozwoju umiejętności młodego
pokolenia i jednocześnie rewolucjonizują sposoby
kształcenia, czerpiąc z najlepszych światowych wzorców.
Liczymy, że ten projekt będzie tego doskonałym przykładem”.
dr Janusz Michałek
Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A.

W październiku 2021 r. w Akademii WSB odbyła się debata dotycząca przyszłości kształcenia zawodowego
oraz pierwszy w Polsce turniej młodych mechaników
z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz największa w Polsce sieć warsztatów ProfiAuto Serwis zamierzają zrewolucjonizować sposób kształcenia mechaników samochodowych w Polsce. Dzięki technologii
wirtualnej rzeczywistości będą oni mogli uczyć się swojego fachu nie tylko podczas praktyk zawodowych, lecz
także z wykorzystaniem gogli VR oraz nowoczesnego
oprogramowania. Inauguracja projektu miała miejsce
podczas zorganizowanej w Akademii WSB konferencji
„Szkoła przyszłości”, której towarzyszył „I Wojewódzki
Turniej Młodych Mechaników VR”.
Głównym celem inicjatywy KSSE oraz marki ProfiAuto
jest stworzenie nowoczesnej platformy edukacyjnej,
która ułatwi przyszłym mechanikom profesjonalny start
w zawodzie. ProfiAuto Serwis VR to aplikacja, w której
użytkownik porusza się po modelowym, wirtualnym
warsztacie samochodowym. Zawiera ona kilka scenariuszy serwisowych, takich jak np. wymiana tarcz czy
klocków hamulcowych bądź akumulatora. Aplikacja na
bieżąco koryguje błędy i uczy adeptów mechaniki do-

brych nawyków. Forma wirtualna pozwala jednocześnie na wielokrotne powtarzanie danego ćwiczenia, bez
ograniczeń czasowych i sprzętowych. Zapoznaje nie tylko z praktycznym aspektem pracy, ale też z dodatkowymi możliwościami, jakie oferują obecnie profesjonalne
serwisy motoryzacyjne. Sieć ProfiAuto oraz firma VRTechnology - twórcy narzędzia - zamierzają udostępnić
technologię wirtualnego warsztatu uczniom bezpłatnie.
Jak przewidują przedstawiciele KSSE, z aplikacji skorzystać będą mogli także adepci automatyki, mechatroniki
i elektroniki.
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Wprowadzenie technologii VR (Virtual Reality) może stanowić remedium na ograniczoną infrastrukturę
i możliwości sprzętowe jednostek
edukacyjnych oraz ewentualne potrzeby zdalnego nauczania.

Partnerami projektu ProfiAuto Serwis VR są czołowi producenci części zamiennych: ATH Heinl, Brembo, MANN-FILTER, Monroe, Osram oraz Varta. Projekt rozwijany jest we współpracy z VR Technology.

W „I Wojewódzkim Turnieju Młodych Mechaników VR” uczestniczyło blisko 20 drużyn z całego
województwa śląskiego - młodych
adeptów mechaniki samochodowej. Konkurencje turniejowe
zawierały zadania praktyczne oraz
testy teoretyczne, z wykorzystaniem aplikacji ProfiAuto Serwis VR.
Kolejnym etapem inicjatywy był
cykl spotkań w szkołach z prezentacją narzędzia, ukazaniem spektrum
jego możliwości oraz przedstawieniem planu rozwoju kolejnych modułów szkoleniowych. Uczniowie
mogli korzystać z niego w sposób
nieodpłatny, w jego pełnym wymiarze. Dodatkowo partnerzy projektu
- szkoleniowcy czołowych dostawców części z branży automotive
współpracujący z siecią ProfiAuto
- wykazali chęć organizacji spotkań
z uczniami w szkołach i przeprowadzenia dodatkowych szkoleń z użyciem aplikacji ProfiAuto Serwis VR.
„I Wojewódzki Turniej Młodych
Mechaników VR” był częścią
drugiej edycji konferencji „Szkoła przyszłości”, która odbyła się
w ramach programu KSSE „Śląskie.
Zawodowcy” w Akademii WSB.
Celem wydarzenia było stworzenie okazji do dyskusji nt. potrzeb
i przyszłości nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz prezentacja projektu „Śląskie. Zawodowcy”,
realizowanego wraz z partnerami
biznesowymi dla uczniów szkół
zawodowych województwa śląskiego. Wśród zaproszonych gości
pojawili się przedstawiciele władz
województwa śląskiego, jednostek
samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz dyrektorzy i nauczyciele
szkół kształcących w zawodach
branżowych.
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X Ogólnopolski Turniej Klas
o Profilu Mundurowym
Partner:

„Konkurencje rozgrywane w Turnieju obejmowały aktywności
z obszaru tzw. sportów wymagających ponadprzeciętnych
umiejętności, miały charakter pracy zespołowej i wymagały
od uczestników wykazania się odpornością fizyczną
i psychiczną, a także umiejętnością podejmowania
szybkich decyzji, pracy zespołowej, radzenia sobie
w sytuacjach trudnych oraz wiedzą z zakresu problematyki
bezpieczeństwa”.
dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB
Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych
Akademii WSB

Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym to
najbardziej prestiżowy projekt promujący wychowanie
patriotyczne wśród młodych ludzi, organizowany przez
Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych. Impreza
służy wyłonieniu najlepszego zespołu reprezentującego
szkołę ponadpodstawową, realizującą program Edukacji
dla bezpieczeństwa oraz przygotowującą potencjalnych
kandydatów do pracy i służby na rzecz bezpieczeństwa.
Każdego roku w konkursie udział bierze kilkuset uczniów
reprezentujących klasy o profilu mundurowym z całej
Polski.
W 10. edycji wydarzenia rywalizowało blisko 150
uczestników z 39 szkół z całej Polski.
Pierwszym etapem turnieju były 2. Mistrzostwa Akademii WSB w e-biegu terenowym na 5 km (w dniach 4-8
kwietnia 2022 r.). Bieg realizowany był na dystansie 5 km
w dowolnie wybranym miejscu przy wykorzystaniu bezpłatnej aplikacji np. STRAVA. Kolejnym etapem był test
wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego (w dniu
19 kwietnia 2022 r.). Wiedza uczestników zweryfikowana została za pomocą profesjonalnego narzędzia, wykorzystującego elementy sztucznej inteligencji do nadzoru
nad prawidłowym wypełnianiem testu.
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Ostatnim etapem wydarzenia był turniej e-sportowy Counter-Strike: Global Offensive, w którym zawodnicy rywalizowali w dwuosobowych zespołach. Turniej pozwolił
ocenić umiejętności pracy zespołowej oraz taktyki operacyjnej uczestników.
13 maja 2022 r. w Akademii WSB odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród najlepszym drużynom,
rywalizującym ze sobą w 3 konkurencjach: e-biegu
terenowym na 5 kilometrów, teście wiedzy o bezpieczeństwie i zawodach strzeleckich Esporcie Counter-Strike: Global Offensive.
Uroczystą galę zainaugurowali: dr hab. Marcin Lis, prof.
AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem oraz dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB, kierownik Katedry Pedagogiki Akademii WSB.

wrzesień 2022

Władze Akademii WSB ufundowały następujące nagrody
dla zwycięskich w klasyfikacji generalnej drużyn:
—

I miejsce - dwa „złote indeksy” na bezpłatne studia
I-go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii WSB, miecz przechodni oraz szablę
kawaleryjską;

—

II miejsce - dwa „srebrne indeksy” na bezpłatne
2 semestry studiów I-go stopnia na kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii WSB,
szablę kawaleryjską;

—

III miejsce - dwa „brązowe indeksy” na bezpłatny
1 semestr studiów I-go stopnia na kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe w Akademii WSB,
szablę kawaleryjską.
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Dzień Bezpieczeństwa
w Akademii WSB

„Poprzez Dzień Bezpieczeństwa Akademii WSB chcemy promować edukację dla bezpieczeństwa
i działania służb mundurowych na rzecz bezpieczeństwa każdego z nas”.
dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB
Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB

Psy policyjne w akcji, nowe przepisy ze śląską drogówką,
bezpieczne lotnisko czy nowoczesne laboratorium kryminalistyki - to tylko niektóre elementy programu Dnia
Bezpieczeństwa w Akademii WSB. Wydarzenie odbyło
się 14 stycznia 2022 r. W warsztatach i pokazach uczestniczyło ponad 600 osób.

Gościem specjalnym Dnia Bezpieczeństwa Akademii WSB był generał brygady w rezerwie dr inż. Jerzy
Gut, który zaprezentował siły specjalne wybranych
państw, jako skuteczne narzędzie w walce z współczesnymi zagrożeniami.

26 listopada 2021 r.

Dzień Podchorążego

Jak co roku, w listopadzie 2021 r. obchodzony był
Dzień Podchorążego, który jest także rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości przez dra hab. Marka
Walancika, prof. AWSB, Dyrektora Centrum Badań
i Edukacji Służb Mundurowych AWSB. Następnie głos
zabrał płk mgr inż. Mark Majocha - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. Kolejnym
punktem Dnia Podchorążego było uroczyste wręcze-

nie nagród uczniom klas mundurowych z II Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie, laureatom IX Ogólnopolskiego Turnieju Klas
o Profilu Mundurowym. Uczestnicy wzięli udział w Mszy
Św. w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Anielskiej
w Dąbrowie Górniczej, po czym nastąpił przemarsz
przed Pomnik Legionów Polskich, gdzie zostały złożone
kwiaty. Zwieńczeniem tego dnia był koncert Pieśni Patriotycznych z udziałem Orkiestry KWP.
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3. Marsz Pamięci
- hołd dla więźniów
KL Auschwitz-Birkenau

„Dzięki wysiłkom naszych przodków możemy dziś otwarcie i bez strachu mówić
o historii. Mówić o ludziach, którzy traktowani w bestialski sposób nie utracili wiary.
Moje pokolenie odbiera czas II wojny światowej jako czas bardzo odległy, jednak żyją
jeszcze ludzie, którzy są świadkami nazistowskich zbrodni. Na naszych barkach spoczywa
więc pamięć i szerzenie prawdy”.
Wiktoria Kolano
Organizatorka I, II i III Marszu Pamięci
Absolwentka kierunku Bezpieczeństwo narodowe

17 stycznia 1945 roku wobec zbliżającej się ofensywy
Armii Czerwonej, władze SS rozpoczęły ewakuację więźniów Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz - Birkenau i jego podobozów. Do 21 stycznia w Marszach
Śmierci wyprowadzono ok. 56 tys. więźniów.

Aby oddać hołd więźniom, którzy w trakcie mroźnej i śnieżnej zimy głodni i wyczerpani zmuszeni zostali pokonać trasę
z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego, organizowany
jest Marsz Pamięci.
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Chcąc oddać hołd ofiarom zmuszonym w 1945 r.
do pamiętnego Marszu Śmierci przedstawiciele Akademii WSB, wspólnie z Dyrektorem Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Andrzejem Kacorzykiem, wyruszyli w III Marsz Pamięci. Wydarzenie rozpoczęło się w poniedziałek 17 stycznia 2022
r. przed bramą główną byłego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau.
Uczestnicy, wśród których był m.in. Burmistrz Pszczyny
Dariusza Skrobol, złożyli kwiaty i zapalili znicze przed
Ścianą Śmierci w obozie KL Auschwitz, a następnie
przed pomnikiem oraz tablicą pamiątkową ofiar Marszu
w Brzeszczach i w Pszczynie. III Marsz Pamięci zakończono o godz. 18:15 złożeniem symbolicznej wiązanki
kwiatów i zapaleniem zniczy przed tablicą pamiątkową,
zamieszczoną na ścianie dworca PKP w Wodzisławiu
Śląskim, z udziałem przedstawicieli samorządu miasta
i Pani Senator Ewy Gawędy.

14 czerwca 2022 r.
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Tegoroczna edycja wydarzenia odbywała się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Pana Andrzeja Dudy.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademickie
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, działające
w Akademii WSB pod patronatem Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the World”
oraz Samorząd Studencki Akademii WSB.
W ramach edukacji historycznej i kultywowania jej pamięci w przeddzień Marszu odbyło się również I Spotkanie Naukowe „ZROZUMIENIE PRZESZŁOŚCI, BEZPIECZEŃSTWEM PRZYSZŁOŚCI”. Komitetowi naukowemu
spotkania przewodniczył dr hab. Robert Socha, prof.
AWSB, Dyrektor Akademickiego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście. Komitetowi Organizacyjnemu
natomiast przewodniczyła Wiktoria Kolano, Zastępca
Dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście.

2. Rowerowy Hołd Pamięci
ofiarom KL Auschwitz

Przedstawiciele Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście i Międzynarodowego Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Save the World” Akademii WSB
wzięli udział w drugiej edycji akademickiego rajdu rowerowego na trasie Tarnów - Oświęcim, którego celem było
oddanie czci ofiarom byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. W 170
km trasę wyruszyli z Tarnowa 14 czerwca 2022 r. o północy.
Uczestnicy, rozpoczynając 2. „Rowerowy Hołd Pamięci”, zapalili znicze pod umieszczoną na murze Zakładu
Karnego w Tarnowie tablicą pamiątkową pierwszego
transportu do KL Auschwitz. Kolejnym punktem i przystankiem na trasie było złożenie symbolicznej wiązanki pod pomnikiem Pamięci I Transportu Więźniów do
KL Auschwitz, znajdującym się na pierwszym peronie
tarnowskiego dworca PKP. Punktem finalnym był niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny KL Auschwitz
w Oświęcimiu. Kończąc 2. „Rowerowy Hołd Pamięci” przedstawiciele Akademickiego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście, wraz z Dyrektorem ACEAH
dr. hab. Robertem Sochą, prof. AWSB oraz Zastępcą Dyrektora ACEAH Wiktorią Kolano, złożyli wieniec pod Ścianą Śmierci obozu w Auschwitz.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademickie
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Międzynarodowe, Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the
World” oraz Samorząd Studencki Akademii WSB.
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Uroczystości upamiętniające
pomordowanych policjantów
Zagłębia Dąbrowskiego
- ofiar NKWD

Przedstawiciele Akademii WSB uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w rocznicę zamordowania 47 polskich
policjantów z terenu Dąbrowy Górniczej i Zagłębia przez
NKWD. Uroczystości zostały zorganizowane przez Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej insp.
Artura Klimka oraz Proboszcza i Kustosza Parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
i kapelana dąbrowskiej Policji ks. por. kan. Andrzeja Stasiaka.

Obchody uświetnił Poczet Sztandarowy Garnizonu Śląskiego, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Kwiaty złożono na placu przed Sanktuarium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, gdzie od 15 lat odprawiane
jest nabożeństwo za wszystkich zamordowanych przez
NKWD strzałem w tył głowy funkcjonariuszy Policji.

Z ramienia Akademii WSB cześć zamordowanym bohaterom oddały Elżbieta Kowacka i Jagoda Nocoń.

10 października 2021 r.

Współpraca z Muzeum
Auschwitz-Birkenau
„To się stało, a więc może znów się zdarzyć… może się
zdarzyć wszędzie” - to przesłanie byłych więźniów KL
Auschwitz było również tytułem wykładu Pana Andrzeja Kacorzyka - Dyrektora Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Wykładowi towarzyszyła wystawa „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci
Konzentrationslager Auschwitz”, która stanęła przed Audytorium Maximum AWSB.
Po wykładzie podpisane zostało porozumienie
o współpracy Akademii WSB z Międzynarodowym
Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH). W ramach współpracy organizowane będą
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praktyki na terenie Muzeum w ramach, m.in. Straży
Muzealnej, a powołane do życia w październiku tego
roku Akademickie Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście (ACEAH) zostało objęte patronatem
Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście.

25-26 marca 2022 r.
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Porozumienie podpisali: dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB - Rektor Akademii WSB oraz Andrzej
Kacorzyk - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Hołd ofiarom II wojny
światowej i sprzeciw wobec
agresji Rosji na Ukrainę

Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa wraz
z Akademickim Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Akademii WSB w dniach 25-26 marca zorganizowały
wydarzenie pod nazwą „Śladami I transportu kobiet do
KL Auschwitz. NIGDY WIĘCEJ WOJNY".
Uczestnicy wyruszyli w piątek 25 marca 2022 r., o godzinie 19.00. Chcąc oddać cześć ofiarom byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady KL
Auschwitz-Birkenau przejechali pociągiem trasę, którą
w nocy z 25 na 26.03.1942 r. przejechał pierwszy zarejestrowany transport kobiet do KL Auschwitz, tj. na trasie
Poprad (Słowacja) - Oświęcim. Z uwagi na modernizację
linii kolejowej, ostatni etap z Czechowic do Oświęcimia
(ok. 25 km) odbył się pieszo. Wydarzenie zakończyło się
w sobotę 26 marca, ok. godziny 10.00 zapaleniem znicza
i złożeniem kwiatów przed Ścianą Śmierci na terenie KL
Auchwitz.
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John L. Gronsky - generał
Armii Stanów Zjednoczonych
w stanie spoczynku
- gościem AWSB
„Musisz najpierw pracować nad sobą, kształtować
swój charakter zanim zdołasz pozytywnie wpływać
na innych. Do ogniska najpierw trzeba dorzucić drewna,
by płomienie zaczęły rzucać wokół światło”.
- tymi słowami do pracy nad sobą zachęcał
generał John L. Gronsky.

Generał wygłosił wykład pt. „Dowodzenie formacjami ochotniczymi oraz ich
współdziałanie z wojskami operacyjnymi. Rola przywództwa w dowodzeniu na szczeblu operacyjnym i taktycznym w formacjach ochotniczych”.
Wykładu wysłuchali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, studenci Akademii
WSB na kierunku Bezpieczeństwo narodowe oraz uczniowie szkół średnich.
John L. Gronsky to wybitny żołnierz, konsultant i trener w kwestiach przywództwa, autor książek: Iron-Sharpened Leadership oraz The Ride of Our Lives lessons on Life, Leadership and Love, ceniony mówca i trener kadry kierowniczej; jest założycielem i prezesem Leader Grove LLC, ekspertem związanym
z Centrum Analiz Polityki Europejskiej (CEPA) i prowadzonym tam programem
szkolenia liderów (Transatlantic Leadership Program), mentorem w programie szkolenia dowództwa misji wojskowych armii USA oraz dyrektorem szkoły przywództwa dla studentów-sportowców z Lebanon Valley College.

Partycypacyjna
Uczelnia
— Akademia WSB postrzegana za miejsce wszechstronnego
i nieskrępowanego rozwoju
— Otwarta i proaktywna kultura organizacyjna umożliwiająca
dynamiczny rozwój Akademii WSB

„Akademia WSB jest postrzegana jako miejsce wszechstronnego i nieskrępowanego rozwoju dla Studentów, Słuchaczy
studiów podyplomowych i MBA, Doktorantów, Pracowników
i Partnerów, wspiera ich działania, plany, rozbudza aspiracje i ambicje.
Nasi Studenci zdobywają praktyczną, użyteczną wiedzę,
nabywają i doskonalą kompetencje transferowalne, mogą
rozwijać się w kołach naukowych, realizować sportowe pasje w kilkudziesięciu sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, uczestniczyć we wszystkich konferencjach, seminariach organizowanych w naszej Uczelni”.

dr Rafał Rębilas
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
Akademii WSB
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Samorząd Studencki
w Akademii WSB
Samorząd Doktorantów - skład:

Samorząd studencki - skład:

—

mgr Paweł Czart
Przewodniczący

—

Marcelina Pilarska
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego

—

mgr Izabela Karwala
Sekretarz

—

Wiktoria Kolano
I Zastępca Przewodniczącej

—

mgr Bożena Biolik-Stich

—

—

mgr Elżbieta Dawid

Justyna Iwaniak
II Zastępca Przewodniczącej

—

mgr Jarosław Graziadei-Darmas

—

—

mgr Bartosz Jeżyna

Kamila Piętka
Sekretarz

—

mgr Ewa Szkudlarek

—

Marcelina Marzec
Skarbnik

—

Maciej Jelonek
Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
reprezentujący Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Studenci na rzecz Szlachetnej Paczki
Rodzinny stół z krzesłami, zabawki dla dzieci, produkty
spożywcze i prezenty niespodzianki - w ramach akcji
„Szlachetna Paczka” Samorząd Studencki AWSB przygotował paczki z darami dla Pani Beaty, która od kilku lat
samotnie wychowuje piątkę dzieci. Jej mąż chorował na
serce i podczas operacji zmarł. Oprócz tego Pani Beata
zajmuje się teściową, która choruje na Alzheimera i wymaga opieki.

Pomaganie innym jest wspaniałe, szczególnie teraz, kiedy
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Cieszę się, że w Akademii WSB połączyliśmy siły i przy współpracy Samorządu,
zebraliśmy dary dla Pani Beaty i jej rodziny. Potrzeby były
spore, ale nasi studenci, słuchacze oraz pracownicy pokazali, że mają naprawdę wielkie serca i przynieśli bardzo
dużo rzeczy w ramach zbiórki. Udało nam się spełnić część
marzeń rodziny Pani Beaty i cieszymy się, że dzięki temu
będą to dla nich miłe Święta Bożego Narodzenia.
Marcelina Pilarska
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego AWSB
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Koła Naukowe Akademii WSB
Obecnie w Akademii WSB prężnie funkcjonuje 12 kół
naukowych w różnych dyscyplinach naukowych, tj. informatyka, nauki o bezpieczeństwie, pedagogika, nauki
o zarzadzaniu i jakości, nauki o zdrowiu, inżynieria lądowa i transport, nauki o kulturze i religii czy stosunki
międzynarodowe. Koła funkcjonują nie tylko w siedzibie
AWSB w DG, ale również w Wydziałach zamiejscowych
w Krakowie, Cieszynie, Żywcu czy Olkuszu. Członkami
kół naukowych są studenci polscy oraz zagraniczni z 64
krajów świata. Do kół naukowych dołączać mogą nie tylko studenci z danego kierunku, ale również tacy, którzy
studiują zupełnie inną dyscyplinę niż ta, w obszarze której działa dane koło naukowe.
—

Koło Naukowe F44 Red (WZ Cieszyn) / informatyka

—

Koło Naukowe Paedagogica / pedagogika

—

Koło Naukowe Ingeniatus (WZ Cieszyn)
/ nauki o zarządzaniu i jakości

—

Koło Naukowe Operatio (WZ Żywiec)
/ nauki o zarządzaniu i jakości

—

Koło Naukowe Fizjoterapii / nauki o zdrowiu

—

Koło Naukowe ITLogis / inżynieria lądowa
i transport
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dzania projektami, zachęcanie członków do poszerzania
swoich kompetencji poprzez zewnętrzne certyfikacje
w zakresie tematyki związanej z różnymi metodykami
zarządzania projektami, rozpowszechnienie informacji
o możliwości międzynarodowej certyfikacji w zakresie
zarządzania projektami IPMA Student w Akademii WSB,
jako jednostki akredytowanej przez International Project
Management Association Polska, rozpowszechnienie
informacji o możliwości międzynarodowej certyfikacji
w zakresie zarządzania projektami Green Project Management (GPM) w Akademii WSB, jako jednostki akredytowanej przez GPM Global, zachęcanie Studentów do
międzynarodowego networkingu, dołączenia do społeczności osób i organizacji realizujących projekty IPMA
Young Crew i IPMA World.

Studenci w kołach naukowych
w Akademii WSB:
—

Budują silną społeczność zrzeszającą osoby zainteresowane wieloma nowoczesnymi dziedzinami
gospodarki, zdrowia i kultury, a także bezpieczeństwa państwa,

—

Propagują wiedzę w poszczególnych dziedzinach.

—

Są przygotowywani do przyszłej samodzielnej aktywności zawodowej i społecznej, komercyjnej
i non-profit,

—

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
GARDA (WZ Kraków) /nauki o bezpieczeństwie

—

Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa
„Save the World” (WZ Cieszyn) / nauki o bezpieczeństwie

—

Pogłębiają swoją wiedzę i doświadczenie,

—

Prowadzą badania naukowe i publikują artykuły
w recenzowanych czasopismach,

—

Koło Naukowe HYBRYDA (WZ Kraków) / nauki
o zarządzaniu i jakości

—

—

Koło Naukowe Klub Erasmus AWSB / nauki
o kulturze i religii

Uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych, szkoleniach i spotkaniach z wybitnymi
przedstawicielami świata nauki, kultury, polityki,
równocześnie je organizując,

—

Koło Naukowe Przyjaciół ONZ przy Akademii WSB
/ stosunki międzynarodowe

—

—

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe
ProjectGO / zarządzanie projektami

Realizując projekty, uczą się pozyskiwania partnerów biznesowych, szukania źródeł finansowania
oraz zarządzania czasem i ludźmi,

—

Rozwijają swoje pasje, realizują własne pomysły,
mają możliwość spędzania wolnego czasu w gronie
ludzi „pozytywnie zakręconych” o podobnych zainteresowaniach,

—

Mają możliwość zdobycia stypendium przyznawanego za specjalne osiągnięcia oraz dodatkową
działalność studencką.

ProjectGO - nowe Międzywydziałowe Studenckie
Koło Naukowe AWSB
W czerwcu 2022 r. w Akademii WSB powstało Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe ProjectGO. Nowe
koło naukowe zrzesza społeczność studencką zainteresowaną szeroko pojętą tematyką zarządzania projektami.
Oferta Koła skierowana jest do studentek i studentów
Akademii WSB, którzy myślą o budowaniu ścieżki kariery w kontekście młodego Project Managera w różnych
dziedzinach życia. Koło ma na celu m.in. organizację
konferencji, debat, warsztatów, spotkań z teoretykami
i praktykami z zakresu zarządzania projektami, planowanie i realizację własnych projektów, tworzenie międzyuczelnianego networkingu w zakresie tematyki zarzą-

Cele funkcjonowania kół naukowych
w Akademii WSB:
—

Odkrywanie i rozwijanie talentów najlepszych studentów chcących podnosić swoje kompetencje
i zdobywać nowe doświadczenia,

—

Wsparcie studentów w zakresie świadomego budowania potencjału zawodowego oraz kreowania
ścieżki kariery (zawodowej lub/i naukowej) przy
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jednoczesnym pełnym zaangażowaniu w życie studenckie i realizację aktywności na rzecz Uczelni,

Akademia WSB była jedyną Uczelnią niepubliczną w Polsce, która została nominowana do nagrody.

—

Promocja w środowisku akademickim i zewnętrznym Uczelni wyróżniających się studentów,

—

Stworzenie grupy ambasadorów Akademii WSB,

—

Stworzenie standardu/benchmarku wsparcia wyróżniających się studentów poprzez wypracowanie
wzajemnie uzupełniających się działań rozwojowych.

Projekt pt. „Zrozumienie przeszłości, bezpieczeństwem
przyszłości. Pamięci więźniów KL Auschwitz-Birkenau”,
którego celem jest edukacja historyczna, kultywowanie
pamięci historycznej, a przede wszystkim oddanie czci
ofiarom więźniów byłego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau, w ramach
którego przedsięwzięcia zostały objęte patronatem Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH).

Formy wsparcia członków kół
naukowych:
—

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,

—

Szkolenie: Rozwój odporności psychicznej,

—

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, m.in.:
Personal branding, Design Thinking, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,

—

Program Mentoringowy,

—

Mobliności międzynarodowe,

—

Stypendia naukowe,

—

Udział w konferencjach i publikacje naukowe.

Koło naukowe AWSB nominowane
do nagrody „Pro Juvenes”
W listopadzie 2021 r. Międzynarodowe Koło Naukowe
Bezpieczeństwa „Save the World” Akademii WSB otrzymało nominację do grona pięciu finalistów prestiżowej
Nagrody „Pro Juvenes” w kategorii „Studencki projekt
roku” za projekt pt. „Zrozumienie przeszłości, bezpieczeństwem przyszłości. Pamięci więźniów KL Auschwitz-Birkenau”. Nagrody „Pro Juvenes” to inicjatywa organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej.

W ramach projektu odbył się Marsz Pamięci na trasie: Oświęcim-Wodzisław Śląski (65 km), oddający hołd
ofiarom Marszu Śmierci z 1945 r. W dniu 13 czerwca
2022 r., w ramach 81. rocznicy pierwszego transportu
więźniów do obozu Auschwitz, odbył się wykład online z Dyrektorem MCEAH Andrzejem Kacorzykiem pt.
„Czy Auschwitz może się powtórzyć?", adresowany do
środowiska akademickiego. Dzień później miał miejsce „Rowerowy Hołd Pamięci” na trasie 170 km Tarnów-Oświęcim. Od września 2021 r. członkowie Koła
w ramach projektu realizują codziennie wolontariat na
terenie Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, zapewniając, m.in. możliwość trwania wystawy pt. „Sport w KL
Auschwitz”. Efektem działań jest m.in. powołanie Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście,
w skład którego wchodzą członkowie Koła.

Sympozjum Kół Naukowych Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego
z udziałem Akademii WSB
„Biznes i nauka w czasach pandemii - wnioski, wyzwania,
szanse i zagrożenia” to temat Sympozjum Kół Naukowych, które odbyło się 27 stycznia 2022 r. w Katowicach.
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach przy współpracy pięciu uczelni wyższych z województwa śląskiego,
w tym Akademii WSB. Głównym celem sympozjum była
prezentacja działalności Kół Naukowych oraz możliwości
ich współpracy z przedsiębiorcami. W trakcie spotkania
odbyła się też dyskusja o tym, jak skutecznie realizować
cele statutowe Kół Naukowych w czasie trwającej pandemii.
Akademię WSB reprezentowały trzy Koła Naukowe:
—

Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa
„Save the World” w składzie: dr hab. Robert Socha,
prof. AWSB - Opiekun Naukowy Koła, mgr Tomasz
Ciupa - Vice Przewodniczący „Save the World”,
doktorant AWSB oraz Wiktoria Kolano - Przewodnicząca „Save the World”, studentka AWSB.

—

Koło Erasmus w składzie: Dominika Czerniak Opiekun Koła Naukowego Erasms Club AWSB,
Marcin Hanasiewicz - Członek Koła oraz Aruzhan
Nurpeissova - Członkini Koła.
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Koło logistyczne w składzie:
dr inż. Paweł Sobczak - Opiekun Koła Naukowego oraz
Szymon Białas - Członek Koła.

Jednym z moderatorów sympozjum Kół Naukowych była dr Magdalena Kot-Radojewska, Adiunkt
w Katedrze Zarządzania oraz Zastępca Dyrektora Centrum Studiów
Podyplomowych i Rekrutacji Akademii WSB, będąca jednocześnie
członkiem Komisji Rewizyjnej PTE
w Katowicach.

Stowarzyszenie Absolwentów
i Studentów Akademii WSB
Od 11 lat Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Akademii WSB integruje społeczność akademicką Uczelni,
inicjuje postawy przedsiębiorcze, organizuje szkolenia,
warsztaty branżowe i konferencje. Wszystkie realizowane są w celu promowania idei Life Long Learning oraz
włączenia studentów i absolwentów w różne działania
związane z Uczelnią i jej otoczeniem.
Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego,
a jego kolejnym celem jest działalność na rzecz dzieci
i młodzieży w celu wyrównywania szans rodzin oraz młodych osób. Stąd Uczelnia zaprasza do wsparcia Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% podatku na edukację!
Tego typu wsparcie pomoże ufundować stypendia na
studia dla młodzieży z biednych rodzin w Akademii WSB.
Aby przekazać 1% podatku należy w zeznaniu podatkowym wybrać Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów
Akademii WSB i wpisać nasz numer KRS 0000377565.
Szczególnie bliskie członkom Stowarzyszenia jest wspieranie pasji i zainteresowań studentów i absolwentów
oraz śledzenie ich losów zawodowych. W tym celu
w roku akademickim 2021/2022 uruchomiono dwie wirtualne przestrzenie integracji i edukacji dla Absolwentów Akademii WSB.

Wirtualna strefa Absolwenta
Akademii WSB
STREFA ABSOLWENTA to grupa na Facebooku, w której
znajdują się informacje na temat darmowych warsztatów, szkoleń, spotkań biznesowych, projektów oraz programu benefitów od partnerów uczelni. Liczne konkursy,
networking i integracja społeczności to kolejne powody,
dla których Absolwenci Uczelni powinni dołączyć do wirtualnej strefy absolwenta.

International Graduate Zone
International Graduate Zone is a Facebook group where English-speaking graduates will find free workshops,
training sessions, business meetings, projects and a benefit program from the University's partners. Numerous
competitions, networking and community integration
are other reasons why University Graduates should join
us today.

Zapraszamy do dołączenia do Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Akademii WSB. Wszystkie osoby zainteresowane Członkostwem zapraszam do rejestracji przez stronę:
https://wsb.edu.pl/absolwentawsb
Małgorzata Małecka-Tomala
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów
i Studentów Akademii WSB
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Student i Absolwent
z pasją
Zgodnie ze swoją misją Akademia WSB tworzy społeczność skoncentrowaną na rozwoju, a w centrum jej działań jest człowiek, któremu Uczelnia zapewnia nieograniczoną przestrzeń do realizacji własnych celów i ambicji.
Widać to szczególnie na przykładzie studentów Akademii WSB, którzy realizują swoje ambicje naukowe, spor-

towe czy hobbystyczne w kołach naukowych, samorządzie studenckim czy Akademickim Związku Sportowym.
Część studentów to również pracownicy czy ambasadorzy Uczelni, którzy swoimi działaniami promują Uczelnie
w Polsce i na świecie.

Malarskie zacięcie
Moją pasją jest malarstwo. Podczas
malowania tracę poczucie czasu,
a jednocześnie nie czuję zmęczenia.
Olbrzymią satysfakcję sprawia mi
przenoszenie otaczającego świata
na płótno lub papier. Malowanie
jest dokładnie tym, co sprawia, że
widzę piękne chwile i staram się je
utrwalić. Nawet w życiu codziennym patrzę na świat specjalnym,
estetycznym spojrzeniem. Mogę
nazwać siebie estetką życia. Lubię,
gdy wszystko jest piękne. Według
mnie estetyczny smak i umiejętność odczuwania przyjemności
estetycznej jest najpiękniejszą cechą, jaką może mieć dana osoba.
Dlatego mimo łączenia nauki i pracy staram się poświęcać czas na
malarstwo. Sztuka pomaga mi się
uspokoić, oderwać od otaczającego mnie świata i żyć inaczej, żyć
w świecie kreatywności i nieskończonego piękna. Lubię, kiedy ludzie
patrzą na moje prace i uśmiechają
się, wówczas wiem, że mogłam dać
komuś chociaż odrobinę radości.

Anna Nelina
Absolwentka na kierunku
Stosunki Międzynarodowe
(studia w języku angielskim),
specjalność: International
business trade and marketing.
Studentka studiów II stopnia
na kierunku Zarządzanie

wrzesień 2022

137

Nauka i Biznes

Mistrzyni siatkówki
i charakteryzacji
Jestem studentką na kierunku Logistyka oraz pracownikiem Działu Kwestury. W moim rodzinnym
Kazachstanie przez około sześć
lat grałam w siatkówkę, gdzie
dwukrotnie - wraz z moją drużyną - zostaliśmy mistrzem Obwodu
Akmolińskiego. Moim rodzinnym
miastem jest Stiepnogorsk, a jezykiem ojczystym - rosyjski, w szkole uczyłam się również języków:
kazachskiego i angielskiego oraz
polskiego. Lubię odkrywać wiele
nowych rzeczy i poznawać różnych
ludzi. Podczas podróży zawsze odwiedzam historyczne miejsca.
W wolnym czasie tworzę filmy na
media społecznościowe - Instagram i YouTube. Na moim kanale
na YouTube uczę sztuki charakteryzacji twarzy poprzez odpowiednie
zastosowanie makijażu. To zabieg
polegający na transformacji wyglądu za pomocą kosmetyków kolorowych i akcesoriów. Taka zmiana
robi bardzo duże wrażenie, a cały
proces jest formą sztuki. Aby uzyskać taki efekt, należy zaopatrzyć
się w profesjonalne kosmetyki do
charakteryzacji.

Daria Romas
Studentka studiów I stopnia na kierunku Logistyka;
specjalność: Transport i spedycja

Computer science
virtuoso
I am Mikiyas Eshetu who is currently a 6th-semester computer science student. I have been working
as a Java Developer at Nokia since
December 2021, I am certified and
skilled in SAFe for the Scaled Agile
Framework and have developed
a football league ranking Web for
"clean code web applications in
a TDD approach" workshop training which was designated by
Nokia. Among some applications
that I developed in collaboration
with my classmates, I can mention
a news aggregator and a Car parking manager website as an illustration.

Mikiyas Eshetu
Field of study: Computer Science;
Specialization: Mobile and cloud
computing
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Z logistyką Jej do twarzy
- Liderka Roku 2022
W okresie studiów byłam aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego IT Logis oraz Koła Nauk
o zdrowiu. Podczas studiów realizowałam liczne badania
naukowe w obszarze logistyki m.in. dotyczące komunikacji i transportu, edukacji logistycznej czy ekologistyki.
Współorganizowałam Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej, Studencką Konferencję Logistyczną „StuKoL”
oraz prowadziłam zajęcia w ramach Uniwersytetów
Dziecięcych Akademii WSB. Jako zaangażowana studentka niosłam pomoc potrzebującym m.in. w świątecznych
akcjach charytatywnych dla domu dziecka w Sarnowie,
Katowicach czy w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
w Sosnowcu.
Doświadczenie zdobyte na studiach przekazuję swoim
uczniom jako nauczyciel przedmiotów logistycznych
i ekonomicznych w Zespole Szkół w Libiążu. W moim
przypadku nauka jest również pasją. Obecnie myślę
o studiach doktoranckich, nadal chciałabym prowadzić
badania naukowe, uczestniczyć w konferencjach. To kolejny cel wynikający z mojej pasji logistycznej.

Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Logistyka; specjalność inżynier jakości oraz specjalność zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy oraz absolwentka studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie; specjalność menadżer jakości; Absolwentka Kwalifikacyjnych Pedagogicznych Studiów Podyplomowych
Laureatka Tytułu Lider Roku 2022 w Akademii WSB

Sports Lover
Sports have always piqued my curiosity. For six years, I have been
a professional handball player,
where I have experienced teamwork, traveling with the team, and
international competition. When it
comes to my passion, it is pursuing
my career in the Human Resources
department. Currently, I work for
one of the world's largest insurance companies, Zurich Insurance.
Over and beyond this my future
ambitions also involve finishing my
education at the PhD level.

Elroinda Kuqi
Graduate of the 1st degree studies in the field of International Relations
and second-cycle studies in the field of Management

wrzesień 2022

139

Nauka i Biznes

Tanecznym krokiem
w stronę doktoratu
Jestem człowiekiem wielu pasji. Pierwszą z nich są mikro-podróże, zwłaszcza po śląsku. Druga pasja to polityka międzynarodowa - szczególnie kwestie geopolityki i brandingu narodowego. I w końcu taniec, przede
wszystkim w ludowym wydaniu. Od dziecka należałem
do różnych formacji tanecznych - Zespołu Pieśni i Tańca
„Ondraszek” w Szczyrku, później „Beskid” w Bielsku-Białej i finalnie trafiłem do popularnej „Warszawianki” Uniwersytetu Warszawskiego.
Obecnie studia i pisanie doktoratu w Akademii WSB całkowicie mnie pochłonęły. Teraz jestem już na ostatniej
prostej do uzyskania stopnia doktora i ważne jest dla
mnie zatrzymanie oraz zastanowienie się nad tym, jak
uczynić użytek ze zdobytej wiedzy. Zacznę od wykorzystania doświadczenia badawczego w mojej codziennej
pracy marketingowca.

Piotr Krowicki
Student ostatniego roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości w Akademii WSB
Laureat wyróżnienia za najlepszy artykuł w ramach II edycji
konkursu „Interdyscyplinarne prace naukowe studentów i doktorantów” za publikację pt. „Pandemia Covid-19 jako katalizator
zmian w sektorze centrów handlowych - perspektywa martwych
centrów handlowych”.

Passionate about computer games and social media
My passion and hobby are video editing and politics.
I have big media page on Instagram with over 14 thousand followers. It is about Azerbaijan worldwide. I want
to develop myself in the sphere of international business, creating new projects for Mass Media, For example
project about how Azerbaijanis live in Poland and what
do they do here. My favourite computer game is “The
Last of Us”. This is one of the most thoughtful, exciting,
original and accurate pieces of digital art in the history of
the industry. This is a game about the search for humanity in inhuman conditions. About the relationship between father and daughter, or, if you look more broadly,
about the connection of generations, which is a problem
in our time. This is a story about how low a person can
fall. The Last of Us is the culmination of the development of video games at the current stage. That rare case
when you don't say "played the game", but "experienced
everything in the game." An uncompromising statement
of incredible power, created by incredibly talented people. I hope to follow this path in the future - to be as
passionate as I can in every project.

Tural Akbarade
Graduate of 1st and 2nd degree studies
in the field of International Business
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Almost like Tom Cruise
in Top Gun
So far my biggest achievement
during studies has been finishing
my pilot training after man hard
moments during the training I can
proudly say I’m a Commercial Pilot.
I have also a big passion for history,
especially the Medieval Renaissance, Colonial Times and Modern Era,
as well as new political events of
XX- th Century. I currently practice
HEMA - Historical European Martial
Arts and after my studies I would
like to go back to Panama and open
my own business - maybe small beach hostel or first HEMA club in my
country. I will fly high with my dreams.

Daniel Núñez
Student of International Management
in the field of Digital Marketing
and Sales Management

Abmasadorka kampanii
Climate of Change
Jako studentka Akademii WSB miałam możliwość wzięcia
udziału w debatach o tematyce związanej ze zmianami
klimatu. Po wygranej na szczeblu ogólnopolskim miałam
zaszczyt reprezentować Polskę w europejskim finale,
który odbył się w Brukseli. Debaty organizowane były
w ramach europejskiego projektu „End Climate Change,
Start Climate of Change”. Jest to 40-miesięczny projekt
DEAR (The European Union’s Development Education
and Awareness Raising Programme), współfinansowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest rozwijanie
wśród młodych obywateli UE świadomości i krytycznego
zrozumienia migracji wywołanej zmianami klimatycznymi. W rezultacie zostałam wybrana ambasadorką kampanii Climate of Change. Dzięki temu wraz z grupą 12
ambasadorów z krajów Europy miałam możliwość wyjazdu do Kenii, aby na własne oczy zaobserwować wpływ
zmian klimatu na społeczeństwo oraz środowisko.
W przeciągu 8 dni, w czasie których przemierzaliśmy południowo-zachodnią część Kenii, widziałam wiele skrajności. Od regionów, które nie radzą sobie z podtopieniami, do regionów zmagających się z wielomiesięcznymi
suszami. Codziennie zmienialiśmy lokalizację, a każdy
lunch jedliśmy z lokalnymi społecznościami. W tym czasie mieliśmy również możliwość wysłuchać ich historii.
Często trudnych, które obarczają słuchacza konkretnym
bagażem emocjonalnym.
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Deforestacja jest to jeden z wielu problemów występujących w Kenii. Sam proces sięga jeszcze czasów kolonizacji, a z jego konsekwencjami mieszkańcy muszą zmagać się do dziś. Z tym bezpośrednio łączy się brak wody
w wielu regionach. Do wzrostu drzew niezbędna jest
woda, jej brak uniemożliwia ten proces, a drzewa natomiast pełnią istotną rolę w cyklu hydrologicznym. Jest to
zamknięty krąg, który ciężko przerwać. Z brakiem wody
natomiast wiąże się brak jedzenia. Kiedy słyszy się historie, w której cała wspólnota ze względu na brak plonów
od 2 lat, zmuszona została do ograniczenia posiłków
z 3 do 1 dziennie, który jedzą wieczorem (sami powiedzieli, że nie chcą iść spać głodni), niemożliwym jest przejść
obojętnie. Wysłuchanie takich historii odbija piętno
w człowieku, szczególnie, że ma się świadomość, jak potężne ilości jedzenia i wody są marnowane w naszym
regionie świata. Jako Europejczycy nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, w jak uprzywilejowanej części
świata żyjemy. W Kenii wiele rodzin zmuszonych jest do
opuszczania swoich domów, ponieważ nie spełniają one
już swojej podstawowej funkcji - nie zapewniają bezpieczeństwa. Te historie to tylko kilka przykładów tego, co
zobaczyłam i usłyszałam na przestrzeni tych kilku bardzo intensywnych dni. Cały wyjazd zwieńczyło spotkanie
z przedstawicielami Unii Europejskiej w Kenii, z którymi
mogliśmy porozmawiać oraz zwrócić ich uwagę na rzeczy, które szczególnie nas dotknęły.
Po powrocie z Kenii wiedziałam już, że jest to tematyka, której chcę poświęcić więcej uwagi. Dlatego właśnie
wyjechałam na Youth Week do Budapesztu, aby uzyskać
wiedzę niezbędną do rozpoczęcia swojego własnego

141

Nauka i Biznes

Kamila Ciszewska
Studentka studiów I stopnia na kierunku Logistyka
oraz Stosunki Międzynarodowe w języku angielskim

projektu społecznego w oparciu o SDG (Sustainable Development Goals). Celem projektu, nad którym pracuję jest szerzenie świadomość oraz zwrócenie uwagi na
złożoność i wielopłaszczyznowość problematyki zmian
klimatu.
Natomiast w listopadzie 2022 roku wyjeżdżam na
27 edycję Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 27). Ma ona miejsce w Sharm
El Sheikh w Egipcie. Będę uczestniczyć w wydarzeniu,
którego nadrzędnym celem jest otwarcie dialogu pomiędzy trzema regionami - Afryką, Ameryką Łacińską
i Europą w celu podniesienia świadomości na temat nierównych społecznych skutków globalnego ocieplenia,
w tym przymusowych wysiedleń i migracji, na rzecz silniejszych zobowiązań w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, a także skutecznych
systemów ochrony migrantów klimatycznych poprzez
konstruktywny dialog między młodzieżą afrykańską,
europejską i łacińską. Ponadto, ma on na celu również
kontekstualizowanie i podnoszenie świadomości na temat globalnych nierówności pogłębionych przez kryzys
klimatyczny.
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Stypendyści Akademii WSB
Jedną z możliwości zdobycia środków na naukę podczas
studiów są stypendia studenckie. Stypendium jest jednostronnym świadczeniem pieniężnym, przyznawanym
za osiągnięcie dobrego wyniku w danej dziedzinie nauki, sztuki lub sportu, ale również w celu umożliwienia
kontynuowania nauki na uczelni, prowadzenia badań
naukowych oraz prac w dziedzinie sztuki. Co najważniejsze, jest to finansowe wsparcie, którego nie trzeba zwracać. Stypendium studenckie dla wielu osób jest szansą
na spokojne uczenie się, opłacenie akademika, bez myśli
o rzuceniu studiów na rzecz pracy zarobkowej.

Wsparcie materialne studentów w Akademii WSB dotyczy przyznawania stypendiów wypłacanych z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Wśród nich znajdują się:
stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia
sportowe, stypendia socjalne dla osób w trudnej sytuacji
materialnej, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami czy zapomogi, przyznawane w trudnych, często niespodziewanych sytuacjach życiowych.

Stypendium Rektora

dium wynoszą od 250 zł do 500 zł, a stypendium jest
przyznawane na semestr i wypłacane przez 5 miesięcy.

Stypendium Rektora to stypendium o charakterze naukowym, przyznawane grupie 10% najlepszych studentów
każdego kierunku studiów. Co to oznacza - jeśli na kierunku Informatyka studiuje 100 studentów, stypendium
może zostać przyznane 10% najlepszych studentów, którzy uzyskali najwięcej punktów na liście rankingowej kierunku Informatyka, tzn. maksymalnie 10 osobom. Podstawą do ubiegania się o stypendium są wyniki uzyskane
w semestrze studiów poprzedzającym złożenie wniosku
(średnia ocen wyliczana do trzeciego miejsca po przecinku, bez zaokrąglenia). Do średniej ocen studenta wliczane
są wszystkie oceny uzyskane w danym semestrze studiów
- włącznie z ocenami niedostatecznymi oraz ocenami
z drugiego terminu..

Również najzdolniejsi absolwenci szkół średnich mogą
ubiegać się o stypendium z Naukowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Henryka Walicy - przysługuje ono
maturzystom z wyróżniającymi wynikami z egzaminu
maturalnego, podejmującym studia w AWSB w trybie
stacjonarnym.

Naukowy Fundusz Stypendialny
im. prof. Henryka Walicy
O stypendium z Naukowego Funduszu Stypendialnego
im. prof. Henryka Walicy, tworzonego z własnych środków Uczelni, mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych I lub II stopnia. Stypendium jest przyznawane
studentom, którzy posiadają osiągnięcia naukowe czyli
prowadzą badania naukowe, biorą czynny udział w konferencjach naukowych, posiadają stypendia zagraniczne, publikacje naukowe, uczestniczą w konkursach naukowych, biorą udział w akcjach, projektach, szkoleniach
popularyzujących naukę, kulturę i sztukę. Kwoty stypen-

Stypendium Ministra dla studentów
i wybitnych młodych naukowców
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stypendium Ministra może
otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze
studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
Przy ocenie wniosków stypendialnych brane jest pod
uwagę m.in. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej czy rozdziału w monografii naukowej,
artykułu naukowego, udziału w projekcie badawczym
o wysokim poziomie innowacyjności, autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, uzyskanie
nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową
w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym. Stypendium można także otrzymać za wybitną
działalność artystyczną lub działalność sportową.
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Stypendia dla doktorantów
Akademia WSB oferuje wsparcie dla doktorantów w ramach pomocy materialnej, udzielanej w formie stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych
doktorantów oraz stypendium specjalnego dla osób
z niepełnosprawnościami. Doktoranci otrzymują także zwiększone stypendium doktoranckie przyznawane
z dotacji projakościowej.
W ramach Szkoły Doktorskiej doktoranci uczestniczący
w programie Doktorat wdrożeniowy otrzymują stypendia w wysokości:
—

3450,00 zł - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa,

—

4450,00 zł - po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Oprócz wsparcia finansowego w formie stypendiów,
Uczelnia zapewnia doktorantom wsparcie aktywności
i rozwoju naukowego m.in. poprzez finansowanie udziału w konferencjach naukowych, jak również finansowanie publikacji w czasopismach i monografiach naukowych.
Doktoranci realizują także cykl konsultacji z ekspertami
branżowymi oraz tutorami merytorycznymi w zakresie realizacji zadań badawczych. Dzięki temu w swoich
rozprawach doktorskich formułują problemy naukowe,
bazujące na doświadczeniu zawodowym, które są odpowiedzią na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.
To kompleksowe wsparcie umożliwia doktorantom
rozwiązywanie realnych problemów funkcjonowania
organizacji z różnorodnych sfer otoczenia społeczno-gospodarczego, a powstałe rozprawy doktorskie mają
niezwykle cenny, aplikacyjny charakter.

Stypendium dla osób
z niepełnosprawnościami
Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami może
otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta. Stypendium przyznawane jest na semestr i wypłacane przez
4 miesiące w semestrze, w związku z tym wniosek
o przyznanie stypendium należy składać co semestr.

Jestem osobą pełną pasji do świata literatury i chętną do
stałego poszerzania zakresu swojej wiedzy i kompetencji.
Swoją pasję rozwijam dzięki pracy w Bibliotece Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna Akademii WSB. W monografii pt. „Socially: edukacja, pomoc i wsparcie w sytuacjach
kryzysowych” ukazał się artykuł mojego współautorstwa pt.
„Biblioteka w czasie pandemii - doświadczenia Biblioteki
Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna Akademii WSB”.
Studiuję na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie.
Zdobytą na studiach wiedzę związaną z zarządzaniem
i organizacją rozwijam pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Akademii WSB. Z ramienia
Samorządu zostałam wybrana, jako radna, do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
Moja Uczelnia wspiera swoich studentów na każdej płaszczyźnie. Oferuje m.in. szereg szkoleń, wyjazdy w programie
Erasmus+, wsparcie w rozwoju kariery oferowane przez
Akademickie Biuro Karier, wsparcie psychologiczne oraz
bogatą ofertę stypendialną. W Uczelni działa wiele kół naukowych, dających możliwość poszerzania wiedzy i kompetencji. W ostatnim czasie w Akademii WSB zostało utworzone koło „ProjectGO - Międzywydziałowe Studenckie Koło
Naukowe”, którego zostałam członkiem. Koło pozwala mi
poszerzać wiedzę z zakresu zarządzania projektami.
Dzięki wysokim osiągnięciom miałam zaszczyt otrzymać
stypendium rektora, które przyznawane jest za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe. Dodatkowe wsparcie finansowe pozwala mi doskonalić swoją wiedzę - między
innymi dzięki niemu zdecydowałam się na podjęcie Menedżerskich studiów podyplomowych - poziom MBA.
Justyna Iwaniak
Studentka studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie,
specjalność: Kadry i płace w praktyce
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Rekreacja ruchowa i różne formy aktywności pozostawały
w kręgu moich zainteresowań od dawna. Byłam zawodniczką w klubie JAS FBG Sosnowiec oraz uczęszczałam na
zajęcia z tańca towarzyskiego. W tym czasie zauważyłam
u siebie potrzebę posiadania wiedzy i umiejętności związanych z fizjoterapią. Moje zainteresowanie skupiło się na zagadnieniach związanych z ortopedią i traumatologią narządu ruchu. Aktualnie prowadzę zajęcia ruchowe dla dzieci
i młodzieży z gimnastyki sportowej. Coraz częściej mam
kontakt z małymi dziećmi oraz niemowlętami, dlatego
postanowiłam poszerzyć swoje kompetencje w kierunku
wczesnej diagnostyki i terapii dzieci. Rozmowy z rodzicami
uświadomiły kolejny problem - niski poziom wiedzy związany z dysfunkcjami dna miednicy. Przez to zainteresował
mnie temat fizjoterapii uroginekologicznej. Wzięłam udział
w kilku szkoleniach z tego zakresu i dalej pogłębiam wiedzę
w tej dziedzinie. Dodatkowo uczestniczyłam w spotkaniach
z praktykiem oraz miałam możliwość wzięcia udziału w konkursach związanych z fizjoterapią (np. Fizjoderby). Uczelnia
docenia moją aktywność, czego wyrazem jest otrzymywanie
przeze mnie stypendium rektora oraz stypendium Naukowego Funduszu Stypendialnego im. prof. H. Walicy.
Aleksandra Michałek
Studentka studiów jednolitych magisterskich
na kierunku Fizjoterapia
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Od 12 lat trenuję taekwondo i kickboxing. Sztuki walki to
nie tylko sposób na utrzymanie aktywności fizycznej, ale
także metoda na opanowanie stresu, znalezienie równowagi wewnętrznej i poprawę kondycji psychicznej. Oprócz
kształtowania charakteru taekwondo pozytywnie wpływa
na zdrowie, pomaga utrzymać kondycję i ukształtować sylwetkę. Z uwagi na moją sportową pasję wybrałem studia na
kierunku Fizjoterapia w Akademii WSB. Studia pozwalają mi
rozwijać swoją wiedzę na temat poprawy życia człowieka,
jego sprawności i dobrej kondycji psychomotorycznej. Jako
trener najmłodszych potrzebuję dobrego przygotowania
do pracy ze sportowcami. Dzięki mojemu zaangażowaniu
i uczestnictwie w wielu zawodach w ramach Akademickiego Związku Sportowego uzyskałem stypendium sportowe.
Tylko w semestrze zimowym ubiegłego roku akademickiego,
podczas Mistrzostw Polski Taekwondo, zdobyłem I miejsce
(w kategorii Light-contact Senior - 64 mężczyźni), II miejsce
(w kategorii Techniki specjalne Senior - 180 mężczyźni) oraz
III miejsce (w kategorii Semi-contact Senior - 180 mężczyźni),
podczas Pucharu Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu
zająłem II miejsce (w kategorii Light-contact Senior - 63 kg),
natomiast w ramach 27. Mistrzostw Polski w Taekwondo III miejsce (w kategorii Senior mężczyźni - 64 kg).
Mariusz Nowak
Student studiów jednolitych magisterskich
na kierunku Fizjoterapia
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Akademickie Biuro Karier
Akademickie Biuro Karier Akademii WSB realizuje działania mające na celu wspieranie studentów
w procesie planowania i rozwoju kariery zawodowej
oraz poruszania się na rynku pracy.
Wśród tych działań znajdują się:
—

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym

—

Badanie potencjału zawodowego i cech osobowości, w tym: diagnoza poziomu odporności psychicznej

—

Symulacje rozmów rekrutacyjnych z pracodawcami
- w języku polskim i angielskim

—

Szkolenia i warsztaty np.: Warsztat budowania
zespołu, Akademia kariery, Nowoczesne metody
rekrutacji, Rozwój odporności psychicznej, Design
Thinking, Personal Branding, Wyznaczanie celów
zawodowych i osobistych, Komunikacja interpersonalna

—

Publikowanie ofert pracy, staży i praktyk

—

Pośrednictwo pracy

—

Organizacja wizyt studyjnych u pracodawców

—

Targi Pracy i Praktyk Studenckich

—

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

—

Program mentoringowy

Osoby odporne psychicznie wykazują pozytywne
nastawienie do wyzwań, wierzą we własne możliwości i swój wpływ na sytuacje oraz angażują się
w realizację zadań.
Akademia WSB jako jedyna w Polsce uczelnia prowadzi projekt diagnozy i rozwoju odporności psychicznej w oparciu o narzędzie MTQ48.

tecznego działania Stephena Coveya. Zrealizowane zostały także szkolenia połączone z prezentacją firm jako
potencjalnych pracodawców z obszaru IT i innych takich
jak:
—

Praca w EQSYSTEM to (NIE) tylko programowanie.
Jak mądrze i bez ryzyka wybierać ścieżki kariery
i miejsce pracy? / EQSYSTEM

—

Praca w chmurze - Jak zaplanować karierę w IT?
/ Kyndryl

—

Roboty, automatyzacja, big data, testowanie i programowanie - czyli wszystko, co znajdziesz w APA
Group / APA Group

—

Quo vadis giełdo? Zawód Inwestor giełdowy
/ Global BD Trading

W ramach XIII edycji Targów Pracy i Praktyk Studenckich
organizowanych w formule online 40 Ppracodawców
zaprezentowało blisko 200 ofert pracy, staży i praktyk.
W wydarzeniu wzięło ponad 900 uczestników - studentów, uczniów szkół średnich i mieszkańców regionu.
W gronie wystawców znalazły się takie firmy jak: Keywords Studios - międzynarodowa firma branży gamingowej, Apagroup - twórca pierwszego w Polsce, tworzonego od podstaw, w pełni funkcjonalnego inteligentnego
domu, DPM, Manpower, PwC czy służby bezpieczeństwa
i administracji państwowej.

—

Rekrutacja do służby celno-skarbowej i w korpusie
służby cywilnej / Izba Administracji Skarbowej
w Katowicach

—

Kariera w IT - nie tylko dla informatyków / Kyndryl

—

LQA - unknown watchmen of translations / Keywords Studios

—

Świat gier od kuchni - Player Support, Community
Management, Social Media / Keywords Studios

—

Dlaczego ta doniczka przechodzi przez ścianę
- o Testowniu Gier słów kilka / Keywords

Uczestnicy wydarzenia w ramach Akademii Kariery
uczestniczyli w szkoleniach podnoszących ich kompetencje w wybranych obszarach istotnych na rynku pracy
m.in. w obszarze budowania profesjonalnego wizerunku, aktualnie pożądanych kompetencji na rynku pracy
czy planowania swojej kariery w oparciu o strategię sku-

—

Zaloguj się do kariery - abc LinkedIna / Absolvent.pl

Targi Pracy i Praktyk Studenckich
Akademii WSB

17 firm poprowadziło trening rozmowy rekrutacyjnej
w ramach symulacji rozmów kwalifikacyjnych. Po zakończonym spotkaniu studenci mogli liczyć na rzetelną informację zwrotną ze strony pracodawcy oraz zaproszenie do procesu rekrutacyjnego.
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Targi Pracy w liczbach

900

uczestników

200

ofert pracy, praktyk i szkoleń
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Wizyty studyjne
W ramach rozwijania kompetencji zawodowych studenci
Akademii WSB wzięli udział w wizytach studyjnych, które
stanowiły niepowtarzalną okazję do poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także specyfiki pracy w danej organizacji. W ramach projektu „Excellence
in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii
WSB” zostały zrealizowane wizyty w: Zakładzie Karnym
w Trzebini, przedsiębiorstwie Technomex, Śląskim Centrum Logistycznym, Grupie Jurajskiej GOPR, Keywords
Studios, Maspex, Microsoft oraz Centrum logistycznym
Interporto Quadrante Europa w Weronie.

40

wystawców

17

symulacji rozmów
kwalifikacyjnych

12
szkoleń

Wizyta studyjna w Terminalu Przeładunkowym - Sławków

Wizyta studyjna w firmie Maspex
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Jubileusz 20-lecia
Akademickiego Związku
Sportowego Akademii WSB
Akademicki Związek Sportowy powstał z inicjatywy studentów I roku na kierunku
Zarządzanie i marketing AWSB - Macieja Sadowskiego oraz Adama Opoki.
W 2003 roku został oddany do użytku nowoczesny kompleks sportowy dla studentów
oraz zawodników sekcji sportowych AZS. W kolejnych latach, dzięki działalności AZS,
Akademia WSB została uznana za najbardziej usportowioną Uczelnię w województwie
śląskim w klasyfikacjach Uczelni Niepublicznych, a AZS był wielokrotnie nagradzany
w klasyfikacji Generalnej Akademickich Mistrzostw Śląska.

Akademicki Związek Sportowy Akademii WSB zdobył
1 miejsce w klasyfikacji Uczelni Niepublicznych na Śląsku
oraz 4 miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich
Mistrzostw Śląska w roku akademickim 2021/2022. Reprezentanci Akademii WSB konkurowali z 19 uczelniami
województwa śląskiego.

MIEJSCE

UCZELNIA

STARTY PUNKTY

1

Akademia WSB

38

558

2

GWSH Katowice

23

299

3

WSZOP Katowice

21

255

4

WST Katowice

17

213

5

WSB Chorzów

3

30

6

ŚWSM Katowice

1

14
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Akademicki Związek Sportowy Akademii WSB pozwala studentom na rozwój pasji sportowych w wybranych dyscyplinach. Sekcja siatkówki w ostatnim czasie osiąga wielkie
sukcesy, co potwierdzają takie osiągnięcia, jak awans do
I Ligi Akademickich Mistrzostw Śląska czy udział w zawodach Akademickich Mistrzostw Polski we Wrocławiu. Obecna drużyna staje się coraz silniejsza. Mamy zamiar sięgać
po coraz ważniejsze tytuły i zajmować najwyższe miejsca
w kraju. Awans do Mistrzostw Polski zapewnił drużynie stypendia sportowe, co sprzyja większemu komfortowi studiowania.
Łukasz Knaś
Student studiów I stopnia na kierunku Informatyka

wrzesień 2022

Przygodę w AZS AWSB zaczęłam od pierwszego semestru
studiów. Do wstąpienia w szeregi AZS zachęciła mnie bardzo
szeroka oferta sportowa, tzn. zajęcia z siatkówki, badmintona, tenisa stołowego oraz moja nowa pasja - wspinaczka
sportowa. Dzięki Akademickiemu Związkowi Sportowemu
Akademii WSB miałam okazję zadebiutować na skałkach
w Akademickich Mistrzostwach Śląska, a także spróbować
swoich sił w badmintonie. Moje zaangażowanie zostało docenione przez przyznanie mi stypendium sportowego już po
pierwszym semestrze studiów.
Julia Sadowska
Studentka studiów I stopnia na kierunku Ekonomia

Jednym z moich największych sukcesów w minionym roku
akademickim było zakończenie Klasyfikacji Akademickich
Mistrzostw Śląska w Snowboardzie jako Wicemistrz Śląska.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich zawodników naszej sportowej rodziny udało nam się wywalczyć 1 miejsce Uczelni
Niepublicznych oraz 4 miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Śląska wśród wszystkich startujących
uczelni.
Jakub Wróblewski
Student studiów I stopnia na kierunku Transport
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Gala Sportu z okazji 20-lecia
Akademickiego Związku
Sportowego AWSB

Dwie dekady aktywnego działania Akademickiego Związku Sportowego Akademii WSB to czas świętowania
i podsumowań. Z okazji 20-lecia AZS Akademii WSB odbyła się wyjątkową Gala Sportu. Gościem specjalnym
była Pani Iwona Guzowska - Mistrzyni Świata trzech różnych federacji w boksie zawodowym, Mistrzyni Świata
w kickboxingu.
W uroczystości udział wzięli: Wiceprezes Zarządu
Głównego AZS Warszawa - Mariusz Walczak, Prezes
AZS Katowice - Bogusław Oleksy, Wiceprezes AZS Katowice - Beata Widawska, Naczelnik Wydziału Sportu
Miasta Dąbrowa Górnicza - Wojciech Juroff, Rektor
Akademii WSB - dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz,
prof. AWSB oraz Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem - dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB.
Na wniosek prof. dra hab. Alojzego Nowaka, Prezesa
Akademickiego Związku Sportowego, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB
otrzymała odznaczenie: „Za zasługi w rozwój sportu aka-

demickiego oraz za działalność na rzecz promowania
i rozwoju sportu w środowisku akademickim oraz upowszechniania kultury fizycznej”, które wręczył Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego - Pan Mariusz
Walczak.
Podczas Gali Sportu zostały wręczone nagrody oraz
wyróżnienia dla najlepszych zawodników sekcji sportowych AZS Akademii WSB oraz dla studentów, którzy
w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju sportu
akademickiego Akademii WSB.
W czasie uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla Prezesów Klubu AZS, którzy pełnili funkcje
w latach 2000-2021. Nagrody otrzymali:
—

Karol Król - kadencja 2019-2021

—

Michał Koterwa - kadencja 2018-2019

—

Dawid Stawski - kadencja 2016-2018

—

Adam Walczak - kadencja 2010-2012

—

Bartłomiej Chmiel - kadencja 2008-2010

Nauka i Biznes
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Maciej Sadowski - Założyciel Klubu AZS Akademii
WSB, I Prezes AZS kadencja 2000 - 2008

Nagrody oraz wyróżnienia za miniony rok akademicki
2020/2021 zostały przyznane również w kategoriach:
Drużyna Roku w dyscyplinie Futsalu mężczyzn w Ekstraklasie Akademickich Mistrzostw Śląska w roku 2021 r. złoty medal:
—

Damian Adamiecki

—

Mateusz Hajbura

—

Dawid Stawski

—

Daniel Suchmiel

—

Sebastian Szwaja

—

Przemysław Trzcina

—

Dawid Wrona

Debiut Roku w sezonie 2020/2021 w Akademickich Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym - brązowy medal:
—

Magdalena Czerw

Debiut Roku w sezonie 2020/2021 w pięściarstwie zawodowym:
—

Angelika Krysztoforska

Lider Roku:
—

Marcin Hanasiewicz

Wyróżnienia przyznano także zawodnikom AZS AWSB,
którzy wzięli udział w rekordowej liczbie zawodów sportowych w historii Uczelni na szczeblu centralnym Akademickich Mistrzostw Polski:

Mariusz Walczak
Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego

—

Daria Caputa - Akademickie Mistrzostwa Polski
w Trójboju Siłowym

—

Magdalena Czerw - Akademickie Mistrzostwa Polski
w Trójboju Siłowym

—

Dominika Dominiczak - Akademickie Mistrzostwa
Polski w Pływaniu

—

Vitalii Dzhus - Akademickie Mistrzostwa Śląska
w latach 2019-2021 w piłce nożnej, futsalu, tenisie
stołowym, biegach przełajowych,

—

Marcin Gaber - Akademickie Mistrzostwa Polski
we wspinaczce sportowej

—

Patryk Kamiński - Akademickie Mistrzostwa Polski
w Siatkówce Plażowej

—

Zafar Kazakov - Akademickie Mistrzostwa Śląska
w latach 2019-2021 w piłce nożnej, futsalu, tenisie
stołowym, biegach przełajowych,

—

Dawid Makuch - Akademickie Mistrzostwa Polski
w Siatkówce Plażowej

—

Rafał Pająk - Akademickie Mistrzostwa Polski
w Lekkiej Atletyce

—

Hudaynazar Rozmetov - Akademickie Mistrzostwa
Śląska w latach 2019-2021 w piłce nożnej, futsalu,
tenisie stołowym, biegach przełajowych

wrzesień 2022

Iwona Guzowska
polska pięściarka i kickbokserka, mistrzyni świata, Europy i Polski

—

Tolya Tarakhonych - Akademickie Mistrzostwa
Śląska w latach 2019-2021 w piłce nożnej, futsalu,
tenisie stołowym, biegach przełajowych

W czasie Gali Nagrody Prezesa AZS Akademii WSB dla
najbardziej zaangażowanych studentów na rzecz AZS
w roku akademickim 2020/2021 otrzymali:
—

Radosław Oleś - Wiceprezes AZS Akademii WSB

—

Magdalena Stawowy - Skarbnik AZS Akademii WSB

W uroczystości udział wzięła Sportowa Gwiazda Wieczoru - Iwona Guzowska, która wygłosiła wykład
„Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe”. Mistrzyni Świata opowiedziała między innymi o tym,
jak niezłomny duch walki buduje człowieka oraz
o tym, że zazwyczaj wygrywają nie silni, lecz mądrzy.
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Święto kobiet
w Akademii WSB
W Akademii WSB wychodzimy z założenia, że Dzień Kobiet jest Każdego Dnia! Dlatego Kobiety w Akademii WSB
świętowały dwukrotnie - w dniu 8 i 18 marca 2022 r.
8 marca 2022 roku odbył się dedykowany kobietom
kurs samoobrony. Podczas szkolenia Panie poznały
podstawowe techniki obrony i dowiedziały się jak ważne jest przygotowanie psychiczne, aby zwiększyć swoje
szanse w starciu z napastnikiem. Uczestniczki dowiedziały się również, że nie trzeba wykazywać się dużą siłą
i sprawnością fizyczną, aby się obronić. Warsztaty poprowadził ekspert bezpieczeństwa - Adam Strzebińczyk
z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji.

W dniu 18 marca 2022 roku na Panie czekały warsztaty modowe, kosmetyczne, florystyczne, profesjonalna sesja zdjęciowa, koncert muzyczny w wykonaniu
studentów Akademii WSB, pokaz mody w wykonaniu
pracownic i studentek Akademii WSB (m.in. moda historyczna - autorskie kreacje Moniki Banach - Kokoszki,
narodowe stroje kobiet z różnych stron świata - w wykonaniu pracownic i studentek AWSB, LALA ROSE CLOTHES
- autorskie kreacje Anny Czerneckiej), słodka i kwiatowa niespodzianka oraz loteria prezentów! Podczas
wydarzenia odbyła się także zbiórka materiałów w ramach akcji „Dla Ukraińskich Kobiet”, które następnie
zostały przekazane potrzebującym kobietom z Ukrainy
i ich rodzinom.
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Zagłębie literatury

W ramach cyklu „Zagłębie literatury” do Akademii WSB
będą zapraszani popularni, ciekawi i wyraziści autorzy.
Podczas spotkań opowiedzą o tym, jak to jest być pisarzem w czasach, kiedy ludzie wieczory chętniej spędzają
z Netflixem i jakie książki sami czytają. Będą też pytania
i tematy nieoczywiste, a wszystko z myślą o miłośnikach
dobrej literatury.

Rozmowy z autorami poprowadzi Adam Szaja - autor bloga smakksiazki.pl, nagrodzony przez Polską Izbę Książki
za promocję czytelnictwa w Internecie. Doceniony także przez portal granice.pl, który umieścił smakksiazki.pl
w TOP 10 influencerów książkowych. Adam Szaja jest
także Ambasadorem Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie.

Do tej pory w ramach cyklu „Zagłębie literatury” gośćmi Akademii WSB byli:

Łukasz Orbitowski

Marcin Meller

Laureat Paszportu „Polityki” i Nagrody Zajdla, dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

Felietonista „Wprost” i „Newsweeka”; autor książek
„Gaumardżos! Opowieści z Gruzji”, „Między wariatami.
Opowieści terenowo-przygodowe”, „Sprzedawca arbuzów”, „Nietoperz i suszone cytryny”.

Zbigniew Rokita

Zygmunt Miłoszewski

Pisarz, reporter, redaktor; autor książek reporterskich m.in.
„Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku" (podwójnie nagrodzonej
Nagrodą Literacką Nike).

Laureat wielu nagród literackich, tłumaczony na kilkanaście
języków, ekranizowany. Międzynarodową sławę przyniosła
mu trylogia kryminalna o prokuratorze Teodorze Szackim.
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Ojciec Święty Jan Paweł II
na Podhalu
„Rok 2021 Rokiem Górali w Województwie Śląskim”

W Sali Koncertowej Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek
odbyło się wyjątkowe widowisko Franciszka Łojasa-Kośli „Ojciec Święty Jan Paweł II na
Podhalu. Opera Góralska w IV odsłonach”. Partnerem i współorganizatorem wydarzenia
była Akademia WSB.

Opera opowiada o wizytach Ojca Świętego Jana Pawła II
na Podhalu. W czteroaktowym libretcie Franciszka Łojasa-Kośli wystąpiło 150 śpiewaków i muzyków Podtatrza.
W operze wykorzystano fragmenty homilii, przemówień
i pieśni wykonywanych podczas pielgrzymek papieskich
na Podhalu. Widowisko to jest przepełnione góralskimi
tradycjami - śpiewem, muzyką, tańcem, a jego celem jest
pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II, a także promocja
kultury Podhala w innych regionach Polski. Do tej pory
operę wystawiano m.in. w Zakopanem, Ludźmierzu, Nowym Targu, Rzymie, Warszawie, Krakowie.

Inicjatorem wydarzenia był Mieczysław Kucharski
- Prezes Związku Podhalan, Oddział w Katowicach.
Wśród gości wydarzenia znaleźli się między innymi:
—

Michał Wójcik - Minister, Członek Rady Ministrów

—

Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego,

—

Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa
Śląskiego,

—

Mariusz Skiba - Wiceprezydent Katowic.
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Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

—

Województwo Śląskie

—

Akademia WSB

—

Instytucja Kultury Ars Cameralis

—

—

Związek Podhalan

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury
im. Krystyny Bochenek

—

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

—

Hotel Marysin Dwór

Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach projektu „Rok 2021 Rokiem Górali w Województwie Śląskim”.
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Solidarni z Ukrainą

Nasi Studenci – w szczególności przedstawiciele Koła
Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego GARDA Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Krakowie –
uczestniczyło w pomocy logistycznej w Przemyślu oraz
na przejściu granicznym Dołhobyczów-Uhrynów.
Ukraińskim studentom Akademii WSB, którzy nie
mogli wrócić na zajęcia stacjonarne, Uczelnia zapewniła indywidualną organizację studiów oraz zaoferowała wsparcie finansowe w postaci zapomóg finansowych oraz ulg w płaceniu czesnego. Pozyskaliśmy
środki finansowe pozwalające na bezpłatne kształcenie
się studentom ukraińskim, którzy z powodu wojny opuścili swój kraj.
Zorganizowaliśmy również bezpłatne stacjonarne kursy
języka polskiego dla obywateli Ukrainy, w których udział
wzięło ponad 120 osób. Dodatkowo Uczelnia przygotowała również bezpłatny e-learningowy kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy – dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok na bezpłatnej
platformie e-learningowej.
Akademia WSB od początku wojny udziela wielopłaszczyznowego wsparcia naszym ukraińskim Koleżankom
i Kolegom. Wśród licznych działań, jakie podjęliśmy na
rzecz naszych Sąsiadów, znalazła się bezpośrednia pomoc w postaci organizacji miejsc pobytu dla uchodźców,
prowadzenia zbiórek artykułów pierwszej potrzeby czy
udzielania wsparcia prawnego i psychologicznego.
Pracownicy i studenci Uczelni zaangażowali się w szukanie pracy dla studentów z Ukrainy i ich rodzin. Tylko
w Akademii WSB zatrudnienie na podstawie umowy
o pracę znalazło kilkanaście osób na stanowiskach
administracyjnych, a ponad 20 pracowników naukowo – dydaktycznych z Ukrainy prowadzi w Akademii
WSB zajęcia ze studentami oraz prace badawczo
– naukowe. Zaoferowaliśmy pomoc w komunikacji językowej - nasi przedstawiciele od początku agresji na
Ukrainę świadczą pomoc w urzędach, zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego, jak i administracji
na szczeblu wojewódzkim, a także sądach, punktach recepcyjnych dla uchodźców czy jednostkach służby zdrowia. Reprezentanci Uczelni zaangażowali się również
jako tłumacze podczas wielu akcji charytatywnych na
rzecz Ukrainy.

Wyrazem wsparcia dla Ukrainy był zorganizowany przez
Akademię WSB oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w Filharmonii Śląskiej koncert charytatywny
„Śląskie-Ukrainie”.
Pozyskaliśmy środki finansowe, które następnie zostały
przekazane partnerskiej Uczelni z Ukrainy - Państwowemu Uniwersytetowi Bezpieczeństwa Życia we Lwowie.
Zostały one przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia wykorzystywanego w trakcie prowadzenia akcji
ratowniczych na terenach dotkniętych wojną.
Od października 2022 roku w Akademii WSB studenci z Ukrainy będą mogli kształcić się w swoim ojczystym języku na studiach I i II stopnia.
Jednocześnie kontynuujemy współpracę z wiodącymi
uczelniami ukraińskimi w ramach programów podwójnego dyplomowania, umożliwiającymi równoległe studiowanie młodzieży ukraińskiej, zarówno w Ukrainie, jak
i w Polsce oraz uzyskanie dwóch dyplomów: ukraińskiego i polskiego.
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28 czerwca 2022 r. w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się koncert charytatywny
„Śląskie Ukrainie”, podczas którego zbierane były środki na pomoc dla Państwowego
Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie

LifeLong Academy „Uczelnia przez całe życie”
— Duża lojalność absolwentów Uczelni wynikająca z wysokiej
jakości i użyteczności kształcenia
— Akademia WSB postrzegana jako Uczelnia kształcąca
na potrzeby wyzwań przyszłości w społeczeństwie i biznesie

„W Akademii WSB kształcimy na studiach I-go i II-go stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzimy studia dualne, studia Executive MBA oraz MBA w partnerstwie
z EY. Jesteśmy liderem w kształceniu podyplomowym, prowadzimy szkoły doktorskie, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie. Realizujemy innowacyjne kierunki
studiów, uruchamiamy projekty rozwojowe, badawcze,
naukowe z największymi partnerami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzimy Uniwersytety Dziecięce i Trzeciego Wieku.
Akademia WSB, m.in. dzięki wysokiej jakości kształcenia
i prowadzonym badaniom, postrzegana jest jako mocne
centrum akademickie, ośrodek badawczy, kulturalny, ale
również przyjazny Studentom, Absolwentom i Pracownikom w każdym wieku i na każdym etapie drogi edukacyjnej
i zawodowej”.

dr Patrycja Mickiewicz
Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych
Akademii WSB
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Awanse naukowe
Najwyższe
uprawnienia
akademickie

Akademia WSB posiada uprawnienia do nadawania
stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora
w czterech dyscyplinach naukowych:
— nauki o zarządzaniu i jakości
PhD seminar in management studies (English)
— pedagogika
— nauki o bezpieczeństwie
— inżynieria lądowa i transport

Awanse naukowe - promocje
habilitacyjne i doktorskie
w Akademii WSB
Do grona samodzielnych pracowników naukowych Akademii WSB, uzyskując stopień doktora habilitowanego
nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
i jakości, dołączyli:
—

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

—

dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB

W roku akademickim 2021/2022 w Akademii WSB stopień naukowy doktora nauk społecznych uzyskali:
—

Jakie są moje plany na przyszłość po uzyskaniu stopnia doktora? Rozpoczynam karierę naukową w Akademii WSB. Od
wielu lat jestem związany z praktyką biznesu, czas najwyższy zmierzyć się z działalnością akademicką. Podjąłem pracę na stanowisku adiunkta w Akademii WSB i zamierzam
wznieść swoje kompetencje na wyższy poziom. Imponuje mi
rozwój Uczelni i jej podążanie ścieżką w kierunku uniwersytetu o znaczeniu międzynarodowym. Pragnę stać się częścią
tego projektu i wnieść do niego cząstkę siebie.
dr Tomasz Bekus
Absolwent studiów doktoranckich w dyscyplinie
nauki o zarządzaniu i jakości w Akademii WSB,
Dyrektor Centrum Promocji i Informacji AWSB

—

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości:
—

dr Wioleta Piotrowska-Bożek

—

dr Marcin Wrona

—

dr inż. Artur Marczak

—

dr Dariusz Nowak-Nova

—

dr inż. Michał Łaski

—

dr Tomasz Bekus

—

dr inż. Wojciech Muras

w dyscyplinie pedagogika:
—

dr Karolina Sygulska

—

dr Dagmara Chlasta-Obłąk
(dysertacja wyróżniona)

—

dr Krzysztof Martyniak
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Doktorat wdrożeniowy w szkole
doktorskiej AWSB
Akademia WSB, w ramach Szkoły Doktorskiej, realizuje
program doktoratów wdrożeniowych, rozwijając w ten
sposób współpracę Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedmiotem programu jest kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich
przedsiębiorstwami oraz wsparcie w przygotowaniu
rozprawy doktorskiej, której wyniki będą miały zastosowanie w działalności danego przedsiębiorstwa oraz
usprawnią jego funkcjonowanie.
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Synergie Digitalizacji z koncepcją Lean Management w holistycznym podejściu do zarządzania
operacjami w zakładzie produkcyjnym branży
FMCG / Danone Sp. z o.o.

W toku współpracy Uczelni z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego realizowane są prace
wdrożeniowe w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu
i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie, które usprawnią działanie przedsiębiorstw.

W roku akademickim 2021/2022 Akademia WSB już
po raz czwarty została zakwalifikowana do Programu
„Doktorat wdrożeniowy”. Wnioski 6 kandydatów do
Szkoły Doktorskiej zostały pozytywnie zaopiniowane
przez MEiN i od roku akademickiego 2022/2023 będą
realizowane w Akademii WSB we współpracy z przedsiębiorstwami zatrudniającymi kandydatów, m.in. Danone,
Accenture, Instytut Badań Innowacyjnych.

W ramach Szkoły Doktorskiej, doktoranci uczestniczący
w programie Doktorat wdrożeniowy, otrzymują stypendia doktoranckie: 3450,00 zł - do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, 4450,00 zł
- po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena
śródokresowa.
Obecnie w Akademii WSB realizowanych jest 21 doktoratów wdrożeniowych, m.in.:
—

Model zarządzania innowacjami w Grupie Azoty
S.A. / Grupa Azoty S.A. Puławy

—

Model zarządzania zrównoważonym rozwojem
w przedsiębiorstwie sektora chemicznego w Polsce
/ Cooperation and Global Consulting

—

Planowanie strategiczne mobilności z użyciem
podejścia ekosystemu biznesowego
/ Veolia sp. z o. o.

—

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w sytuacjach kryzysowych transportu kolejowego / Koleje Śląskie Sp. z o. o.

—

Szkolenie Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej jako determinanta bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury krytycznej na przykładzie
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice
w Pyrzowicach. Studium projektowe modelu
ośrodka szkolenia / Górnośląskie Towarzystwo
Lotnicze S.A

Program Doktorat wdrożeniowy daje możliwość uzyskania
stopnia naukowego osobom, które wykonują pracę zawodową poza uczelnią. Jest to połączenie kariery w nauce
i biznesie. W ramach programu mogę poszerzyć wiedzę
i kompetencje zawodowe przygotowując rozprawę doktorską pod opieką merytoryczną promotora i opiekuna pomocniczego zaangażowanego w organizacji. Niewątpliwym
atutem jest możliwość wdrożenia uzyskanych wyników badań w przedsiębiorstwie.
Bartosz Antras
Doktorant Akademii WSB,
uczestnik II edycji programu Doktorat wdrożeniowy

Seminarium doktorskie
Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest
wykształcenie u Uczestników Seminarium umiejętności
indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów naukowych, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielnego napisania rozprawy. Adresatami Seminarium
Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby,
dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest
jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej.
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Prof. Grzegorz Kołodko podczas
Inauguracji Roku Akademickiego
Doktorantów w Akademii WSB
W dniu 14 października 2021 r. doktoranci rozpoczęli
nowy rok akademicki w Akademii WSB, a wykład inauguracyjny pt. "Nieodwracalność globalizacji a przyszłość

Międzynarodowa wymiana
doktorantów Akademii WSB
W ramach międzynarodowej wymiany stypendialnej
doktoranci Akademii WSB odwiedzili m.in. Uniwersytet
w Lizbonie, Design Campus w Calenzano (University
of Florence) oraz University of Nevada w Reno i Kellogg
Management School of Business w Chicago.

Udział w programie wymiany stypendialnej to niesamowita okazja do wymiany myśli naukowej oraz poznanie nowych ludzi i miejsc. Podczas dwutygodniowego wyjazdu
do Stanów Zjednoczonych uczestniczyłam w seminariach
doktorskich w University of Nevada w Reno oraz Kellogg
Management School of Business w Chicago. Uczestniczyłam
także w zajęciach ze studentami w Northwestern University
w Chicago. W tym czasie zdobyłam nie tylko nową wiedzę,
doświadczenie, ale również nawiązałam przyjaźnie w międzynarodowym środowisku naukowym. Każdemu, kto myśli poważnie o karierze naukowej, szczerze polecam udział
w takich mobilnościach.
Justyna Szymczyk
Doktorantka IV roku Interdyscyplinarnych
Studiów Doktoranckich

wrzesień 2022

polskiej gospodarki" wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Kołodko. Podczas wydarzenia wykład pt. „Kultura cyfrowego narcyzmu” wygłosiła również zaproszona na inaugurację dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ. Wydarzenie
miało charakter hybrydowy.
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W ramach programu PROM uczestniczyłem w dwutygodniowym kursie, organizowanym przez Uniwersytet w Lizbonie.
Wziąłem udział w konsultacjach na temat nowoczesnych
formatów handlu detalicznego, skupiając się przede wszystkim na genezie i ewolucji centrów handlowych. Doceniłem
możliwość rozmowy z ekspertem zajmującym się obszarem,
który jest ściśle związany z tematyką mojego doktoratu oraz
problematyką dead malls - martwych centrów handlowych.
Dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu, codzienne konsultacje z profesorem Guimaraesem oraz wizyty studyjne
w portugalskich centrach handlowych - wszystko to pomogło w sfinalizowaniu mojej rozprawy doktorskiej. Nieoceniona była również możliwość zwiedzania Lizbony, słynącej
z domów z mozaiką płytek azulejos oraz pasteis de nata tradycyjnych portugalskich ciastek. Dziękuję Akademii WSB
oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za PROM
do Lizbony. To „zacumowanie” zapamiętam na długo.
Piotr Krowicki
Doktorant IV roku Interdyscyplinarnych
Studiów Doktoranckich

W ramach mobilności, oferowanej doktorantom w Akademii WSB, miałam wyjątkową możliwość odwiedzenia Design Campus w Calenzano, stanowiącego część Uniwersytetu
we Florencji. Design Campus ma swoją siedzibę w strefie
przemysłowej, gdzie ulokowanych jest wiele wiodących
firm z tzw. sektora „Made in Italy”. Projektanci już w czasie studiów ściśle współpracują z firmami, zarówno w zakresie wdrażania nowych produktów, jak i usług, a także
zarządzania designem. Naukowcy z Design Campus prowadzą m.in. badania nad nowymi materiałami oraz projekty związane z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem
i innowacjami społecznymi. Jednym z bardzo interesujących
działań, w które włączony był Uniwersytet we Florencji, był
m.in. projekt Terra di Tutti. Dzięki współpracy projektantów
i uchodźców z Afryki powstały produkty, ważne dla tożsamości uchodźców, a jednocześnie, po wdrożeniu, dające
im możliwość zarobkowania. W Design Campus ulokowane
jest także małe muzeum designu, prezentujące najbardziej
znane włoskie marki i dobrze zaprojektowane produkty,
które włoskie przedsiębiorstwa sprzedają od lat na global-

nym rynku. Odwiedziny na Uniwersytecie we Florencji były
świetną okazją do poznania włoskich doświadczeń związanych z interdyscyplinarnym podejściem do rozwiązywania
społecznych wyzwań i łączeniem wiedzy z obszaru zarządzania z kompetencjami projektowymi.
Lubomira Trojan
Doktorantka IV roku Interdyscyplinarnych
Studiów Doktoranckich
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VIII Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Doktorantów
„Paradygmaty współczesnego
zarządzania organizacjami”
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami” odbyła się w dniach 22-23.10.2021 r.
w Akademii WSB w formule hybrydowej.
Konferencja została zainaugurowana przez prof. dra
hab. Marka Lisińskiego, Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii WSB, kierownika Szkoły Doktorskiej i Seminarium Doktorskiego.
Następnie wykład pt. „Poszukiwanie wzorców w danych
jakościowych” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Czakon
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Odbyły się również dwie sesje warsztatowe, składające
się z wystąpień doktorantów. Referaty zostały poddane
ocenie recenzentów, wśród których znaleźli się: prof. dr
hab. Roman Niestrój, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2008-2012; dr hab. Elwira
Gross-Gołacka, prof. UW; dr hab. inż. Justyna Bugaj,
prof. UJ; dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK; dr hab. Anna
Wziątek-Staśko, prof. UJ oraz dr hab. Łukasz Wróblewski,
prof. AWSB.

prof. dr hab. Marek Lisiński

Pierwszy dzień konferencji zakończył warsztat prowadzony przez dr hab. Joannę Kurowską - Pysz, prof. AWSB,
pt. „Praktyczny warsztat pisania wniosków aplikacyjnych
na granty badawcze”.
Kolejnego dnia odbyły się warsztaty metodologiczne,
prowadzone symultanicznie w dwóch sesjach, m.in.:
„Przegląd literatury - rodzaje, wyzwania” (dr hab. Sebastian Kot, prof. PCz); „Budowanie wizerunku naukowca
- aspekty praktyczne” (dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof.
UJ); „Projektowanie i prowadzenie badań jakościowych.
Doświadczenia badacza terenowego” (dr hab. Katarzyna
Czernek-Marszałek, prof. UE); „Od pomysłu do rezultatu
- o badaniach ilościowych w naukach społecznych” (dr
hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ); „Dylematy w przygotowaniu rozprawy doktorskiej” (prof. dr hab. Wojciech
Dyduch); „Czym jest rozprawa doktorska?” (dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB); „Prezentacja wyników badań naukowych” (dr Piotr Sowizdraniuk).
Konferencja finansowana była ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2023, na podstawie
umowy nr 018/RID/2018/19.

wrzesień 2022

165

IX Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Doktorantów „Paradygmaty
współczesnego zarządzania
organizacjami”
W ramach IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania
organizacjami” Akademia WSB gościła Doktorantów
z ponad 40 uczelni z całej Polski.
Konferencja została zainaugurowana przez dr hab. Katarzynę Szczepańską-Woszczynę, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, dra hab. Marcina Lisa, prof.
AWSB, Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem oraz prof. dra hab. Marka Lisińskiego, Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości
i Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii WSB.
Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania i praktyki badań behawioralnych czynników w zarządzaniu strategicznym” przedstawił prof. dr hab. Wojciech Czakon, następnie wykład pt. „Metodologia i metodyka
badań w zarządzaniu” zaprezentował prof. dr hab.
Łukasz Sułkowski.
Odbyły się także dwie sesje warsztatowe, podczas
których Doktoranci zaprezentowali przygotowane
artykuły naukowe. Referaty zostały następnie poddane ocenie recenzentów, wśród których znaleźli
się: prof. dr hab. Marek Lisiński; prof. dr hab. Mieczysław Morawski; dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ;
dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO; dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB; dr hab. Marek Szarucki, prof.
UEK; dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ oraz dr hab.
inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW.
W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty metodologiczne dla Doktorantów: „Prowadzenie badań
w naukach o zarządzaniu” (prof. dr hab. Wojciech Dyduch); „Metodologia i metody badawcze w naukach
społecznych pod kątem prac z zakresu procesów zarządzania” (prof. dr hab. Mieczysław Morawski); „Metody
badań jakościowych w zarządzaniu - planowanie i wdrożenie” (prof. dr hab. Łukasz Sułkowski); „Jak zaplanować
i przeprowadzić przegląd literatury?” (dr hab. Regina
Lenart-Gansiniec, prof. UJ); „Triangulacja metod badawczych” (dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW); „Budowanie marki osobistej naukowca” (dr hab. Magdalena
Szpunar, prof. UŚ); „Publikowanie tekstów naukowych”
(dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB) oraz
„Jak zaplanować proces badawczy?” (dr hab. inż. Janusz
Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW). W trakcie konferencji odbyło się Seminarium naukowe dla Promotorów rozpraw
doktorskich, w ramach którego prof. dr hab. Roman Niestrój zaprezentował opiekunom naukowym doktorantów standardy przygotowania karty rozprawy doktorskiej obowiązujące w Akademii WSB, a następnie prof.
dr hab. Mieczysław Morawski poprowadził warsztat nt.
„Etapy procesu badawczego na tle relacji mistrz-uczeń”.

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

prof. dr hab. Wojciech Czakon
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II Konferencja Naukowa
Doktorantów nt. „Wybrane problemy
badań bezpieczeństwa”
Konferencja została zainaugurowana przez dra hab.
Ryszarda Szynowskiego, prof. AWSB, Kierownika Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie, Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki o Bezpieczeństwie. W gronie zaproszonych gości
znaleźli się: prof. dr hab. Ryszard Jakubczak z Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie („Bezpieczeństwo narodowe
w świetle współczesnych uwarunkowań. Kierunki badań”) oraz prof. dr hab. Mirosław Sułek z Uniwersytetu
Warszawskiego („Ocena bezpieczeństwa państw z wykorzystaniem metod potęgometrycznych”).

wrzesień 2022

Za najlepsze
nagrody:

wystąpienia

doktorantom

—

„Selfizacja i ourfizacja bezpieczeństwa w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego” - mgr Edyta
Zbyrowska

—

„Wpływ pandemii Covid-19 na kolejowy transport
pasażerski w krajach Unii Europejskiej” - mgr Ewa
Wójcik

—

„Zagrożenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej wynikające z bezprawnego zastosowania bezzałogowych statków powietrznych” - mgr Dariusz
Drohomirecki

—

„Nielegalna migracja lotnicza w granicach wewnętrznych Unii Europejskiej” - Kalina Lubas

W konferencji uczestniczyli doktoranci z Akademii
WSB w Dąbrowie Górniczej oraz takich ośrodków naukowych, jak: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wyższa Szkoła
Policji w Szczytnie.
Spotkanie naukowe prowadzono w czterech panelach
tematycznych:
—

bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe,

—

pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa,

—

bezpieczeństwo wewnętrzne,

—

bezpieczeństwo transportu i systemy ratownicze.

przyznano

Obrady konferencyjne moderowali: dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB, dr hab. Robert Socha, prof. AWSB,
dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB, dr Paulina Polko, dr Łukasz Szymankiewicz oraz dr Cezary Tomiczek.
dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB
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Studia MBA, ACCA
i podyplomowe
Rok 2021/2022 w liczbach:

9

lokalizacji, w których
prowadzone były studia
podyplomowe

4 412

Wśród motywacji do podjęcia studiów podyplomowych
wyraźnie widać światowy trend zawodowej elastyczności.
Osoby dorosłe, z wyższym wykształceniem coraz częściej
są gotowe na kilkukrotną zmianę zawodu. Świadomość
konieczności przystosowania sprawia, że w miejsce
strachu przed zmianą pojawia się ciekawość, ambicja
i determinacja. Systematycznie rośnie liczba słuchaczy
studiów MBA i podyplomowych w Polsce i bardzo
często są to osoby, których celem jest zdobycie nowych
kompetencji, czy też zmiana branży.

słuchaczy

26 121

zrealizowanych godzin zajęć

202

prowadzone grupy

Nowości na kierunku Executive MBA
W odpowiedzi na wyzwania coraz bardziej konkurencyjnego rynku edukacji
i pracy, a także zwiększone wymagania w stosunku do programów MBA oraz
absolwentów tego typu studiów program na kierunku Executive MBA uległ
znacznym modyfikacjom.
Kierunek ten będzie podlegał międzynarodowej akredytacji EFMD Programme Accreditation, będącej wiodącym międzynarodowym systemem
oceny jakości, doskonalenia i akredytacji stopni i programów biznesowych i menedżerskich, bezpośrednich, mieszanych i online. Akredytacja
wyznacza standardy dla programów uznawanych na arenie międzynarodowej
i poddawanych ocenie przez ekspertów. To oznacza, że absolwenci studiów
Executive MBA będą posiadali znaczną przewagę konkurencyjną nad absolwentami innych kierunków MBA, nie posiadających akredytacji EFMD. To na
pewno może stanowić bardzo dużą kartę przetargową m.in. przy ubieganiu
się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu Państwa czy
awansem na wysokie stanowiska menedżerskie.
Jedną z istotnych zmian, jakie nastąpiły w programie, to stworzenie 12-godzinnego modułu Leadership and project management, w którym uczestniczy studiów biorą udział wspólnie ze studentami zagranicznymi studiującymi
u partnera Webster University. Moduł ten zakończy się projektem międzynarodowym pisanym w grupach w języku angielskim. Dzięki temu uczestnicy
uzyskają dodatkowy punkt ECTS od partnera kierunku.
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Do programu wprowadzono również 22-godzinny
moduł „Zrównoważone zarządzanie projektami GPM
PRiSM™ Practitioner”, który prowadzić będą eksperci GPM EMEA, który jest częścią GPM Global, jedynej
międzynarodowej organizacji działającej w obszarze
zarządzania projektami poprzez: PRiSM™ (Projects
integrating Sustainable Methods) - znaną na całym
świecie kompleksową metodykę Zarządzania Zrównoważonymi Projektami. Aby zdobyć potwierdzenie swoich
kompetencji w zakresie zarządzania projektami z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju uczestnicy
studiów będą mogli przystąpić do międzynarodowego
egzaminu certyfikującego GPM-b™. Dzięki wprowadzeniu dodatkowego modułu program studiów zyskał istotnego dla Państwa partnera - firmę GPM EMEA.
Kluczową zmianą jest także prowadzenie 8-godzinnego
modułu pn.: „Zarządzanie w otoczeniu międzykulturowym”, który będzie prowadzony w języku angielskim
w partnerstwie z European Institute for Intercultural
Development (EIFID). Tym samym kierunek uzyskał kolejnego międzynarodowego partnera studiów - European
Institute for Intercultural Development (EIFID) z Holandii.

MBA w ochronie zdrowia
Studia MBA w ochronie zdrowia, prowadzone w partnerstwie z EY, adresowane są do kadry zarządzającej lub
przygotowującej się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia oraz osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.
Według zmian planowanych przez resort zdrowia
osoby te zobowiązane będą m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie
zdrowia. Formuła studiów zapewnia pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Absolwenci kierunku mogą otrzymać
dodatkowe certyfikaty, w tym „Certyfikat Auditora We-

W dniu 7 października 2021 r. Akademia WSB rozpoczęła
współpracę ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach
W spotkaniu uczestniczyli dr n. med. Tadeusz Urban,
prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, Joanna
Andrzejewska, radca prawny Śląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach
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wnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska”.

ACCA Strategic Professional
ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa przyznawana przez brytyjskie stowarzyszenie „Association
of Chartered Certified Accountants”. Studia podyplomowe ACCA Strategic Professional to doskonała ścieżka doskonalenia dla absolwentów kierunku ACCA po
polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, prowadzone w Akademii WSB
od kilku lat. Partnerem obu kierunków jest EY - firma należąca do światowej wielkiej czwórki firm audytorskich
i doradczych. Zajęcia prowadzą trenerzy z wieloletnim
doświadczeniem w przygotowaniu do egzaminów ACCA.
Pierwszy z kierunków umożliwia zaliczenie 9 z 14 egzaminów ACCA w ciągu jednego roku. Po ukończeniu
drugiego absolwenci są doskonale przygotowani do
zdania 4 ostatnich egzaminów w procesie uzyskiwania uprawnień ACCA z poziomu ACCA Strategic
Professional za pierwszym razem, co pozwala im na
szybkie dołączenie do grona członków ACCA na świecie.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim
przez doświadczonych trenerów EY.

Twarde kompetencje w ramach
studiów podyplomowych
Prowadzone w Akademii WSB studia podyplomowe wyposażają uczestników w umiejętności konkretne i twarde, które absolwent może od razu wykorzystać na rynku
pracy, bez względu na swoje poprzednie wykształcenie
i doświadczenie. Do takich kierunków należą m.in.: Kadry i płace w praktyce, w ramach których absolwenci
otrzymują m.in. certyfikaty potwierdzające znajomość
programów: Symfonia, Płatnik i Enova; HR Business
Partner, prowadzone w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem HR Business Partner i przygotowujące do
funkcji niezależnego partnera wspierającego biznes od
strony spraw personalnych, Zarządzanie projektami,
w ramach których słuchacze uczestniczą w akredytowanym kursie PRINCE2 Foundation, przygotowującym do
certyfikacji. Do najczęściej wybieranych kierunków należą również: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną
Pracy (partner: TUV Nord Polska), w ramach których
istnieje też możliwość uzyskania uprawnień Inspektora
ochrony przeciwpożarowej, Rachunkowość i finanse,
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony Danych (partner: Urząd
Ochrony Danych Osobowych), Zarządzanie cyberbezpieczeństwem (partnerzy: net-o-logy, TUV Nord Polska), Akademia Lean Management czy Data Scientist
- Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych
(partner: net-o-logy), w ramach których słuchacze pracują w oparciu o najnowsze oprogramowanie-SQL Server.
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Wybór kierunku Executive MBA na Akademii WSB wynikał z pojawiających się bardzo
dobrych opinii co do merytoryki zajęć. Zakres programowy studiów podyplomowych
w pełni spełnił moje oczekiwana, pomógł usystematyzować i potwierdzić posiadaną wiedzę. Niewątpliwie otrzymane wyróżnienie za wysoką jakość projektów wdrożeniowych, będących elementem procesu kształcenia było nobilitacją,
w świetle faktu, iż projekty były oceniane przez zacne grono wykładowców, niejednokrotnie będących mentorami w danej dziedzinie. Ukończenie Executive MBA to
kolejny krok w działaniu biznesowym, nowa jakość, nie tylko na wizytówce.
mgr inż. Bartosz Chmielewski, EMBA
CEO/ Commercial Director Reco sp. z o.o.
Absolwent studiów na kierunku Executive MBA

Mam przyjemność należeć do grona osób legitymujących się dyplomem Akademii
WSB. Dokonany wówczas przeze mnie wybór uczelni i profilu studiów oceniam
dziś, jako absolwent „ze stażem”, za w pełni trafny.
Od kilkunastu lat pracuję zawodowo w jednostkach administracji centralnej. Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Jakości pozwoliły mi rozbudować posiadane wykształcenie kierunkowe oraz zdobyć umiejętności praktyczne, przede
wszystkim w zakresie systemu zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, oceny
wyników oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Uzyskałem również dodatkowe kompetencje: certyfikat pełnomocnika i menedżera Systemu Zarządzania Jakością oraz certyfikat Auditora wewnętrznego ZSZ TŪV NORD POLSKA.
Z pełnym przekonaniem rekomenduję Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej
wszystkim zamierzającym podjąć trud dalszej edukacji w szkole wyższej, mającym
silną motywację do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu.
Atutem studiów podyplomowych w Akademii WSB jest wysoki poziom merytoryczny oraz bardzo sprawnie działająca administracja.
Marcin Tylczyński
Naczelnik Wydziału Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w Centrum
Projektów Europejskich, Absolwent studiów Master of Business Administration
oraz Menedżer Jakości

Kluczowym atutem studiów podyplomowych ACCA po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, prowadzonych w partnerstwie z EY, jest posiadanie akredytacji ACCA, co oznacza możliwość zaliczenia aż
9 egzaminów i znacznego przyspieszenia ścieżki uzyskania dyplomu ACCA. Będąc
uczestniczką studiów otrzymałam wysoko cenioną wiedzę potrzebną w procesach
podejmowania decyzji biznesowych, wpływających na przyszłość firmy niezależnie
od branży, lokalizacji oraz niepewnych warunków otoczenia. Szczególnie ważny
atut to również fakt, iż studia prowadzone są przez znakomitych wykładowców
z EY, którzy mają zarówno świetne przygotowanie merytoryczne, jak i pedagogiczne.
Elżbieta Zambrowska
Controlling & Financial Director CFO in Subscription
Absolwentka studiów podyplomowych ACCA
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Jestem absolwentką Akademii WSB, ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Ochrona Danych Osobowych w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony
Danych. Obecnie studiuję kolejny kierunek - Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.
Uczestnicząc w wykładach i ćwiczeniach uczymy się, jak reagować, zwalczać,
wykrywać i przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z sieci. Wykłady prowadzone
przez profesjonalną kadrę wykładowców i praktyków, którzy na co dzień zajmują
się zjawiskami zachodzącymi w cyberświecie, dają nam możliwość przyswojenia
niebywałej wiedzy i technik wykrywania oraz zwalczania cyberzagrożeń.
Sylwia Rzążewska
Specjalista w administracji państwowej, Absolwentka studiów Ochrona Danych
Osobowych w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony Danych
Słuchaczka studiów Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Dobrze funkcjonujący Dział HR ma niebagatelny wpływ na sukces każdej organizacji. Aby te słowa nie były tylko pustym sloganem pracownicy Działów HR powinni
nieustannie się rozwijać, zdobywać wiedzę oraz kompetencje często mocno wykraczające poza swój dział i dotychczasowy schemat myślowy.
Czego się uczyć? Czego oduczyć? Co zmieniać w organizacjach? Jak siedzieć z biznesem „przy jednym stole”? Jaki, tak naprawdę powinien być nowoczesny HR?
Tego wszystkiego dowiecie się wybierając Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Akademii WSB. Polecam i rekomenduje te studia.
Tomasz Florczak
Absolwent studiów HR Business Partner oraz Zarządzanie kapitałem ludzkim
Dyrektor Działu Szkoleń i HR Rainbow Tours S.A.

Tempo zmian i wdrażania innowacji w logistyce wymaga stałej aktualizacji wiadomości i narzędzi, a także coraz wyższych umiejętności zarządzania. Stąd pomysł na studia podyplomowe na kierunku Menedżer logistyki w Akademii WSB. Dużym atutem była dla mnie możliwość uzyskania
w ramach studiów certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska. Warto podkreślić fakt, iż zajęcia prowadzone
są przez doświadczonych praktyków - specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów logistyki, spedytorów.
Mariusz Czubrowski
Shift Manager w Centrum Dystrybucji SPAR
Absolwent studiów Menedżer logistyki
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Jako czynny zawodowo nauczyciel oraz właściciel i dyrektor Niepublicznego Żłobka i Przedszkola od ponad 20 lat staram się podnosić swoje kwalifikacje oraz
reagować na potrzeby środowiska, w którym pracuję. Szereg ciekawych i różnorodnych przedmiotów proponowanych na studiach podyplomowych oraz profesjonalne ich prowadzenie zdecydowało o moim wyborze.
Iwona Kaczmarczyk-Stanisz
Słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne w Akademii WSB
Dyrektor Centrum Edukacyjnego „Tulipanów” w Sosnowcu

Studia podjęłam w celu nabycia kwalifikacji, które uprawniają do wykonywania zawodu pedagog specjalny - w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Atutem studiów jest możliwość nabycia wiedzy,
umiejętności i kompetencji potrzebnych do podejmowania skutecznych działań
edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego
i ogólnodostępnego.
Jessica Jakubowska
Absolwentka studiów Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne, Nauczycielka-terapeutka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Bażanowicach Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie

Dążąc do nabycia umiejętności w zakresie nauczania polskiego, jako języka obcego i drugiego, wybrałam studia podyplomowe w Akademii WSB realizowane
w formule online. Czas spędzony przed komputerem nie był dużym obciążeniem,
gdyż zajęcia prowadzone przez nauczycieli specjalistów były ciekawe, zróżnicowane pod względem metod i technik nauczania, z przerwami na przygotowanie
kolejnego kubka kawy oraz zjedzenie ciepłego posiłku. Szczególnie motywowała
mnie wspaniała grupa, w której miałam zaszczyt być starościną. Grono dwudziestu pięciu nauczycielek z różnych etapów edukacyjnych okazało się cudowne, serdeczne, pomocne, a przede wszystkim gotowe dzielić się swoimi doświadczeniami
i pomysłami. Materiały, jakie prezentowano nam podczas zajęć były profesjonalnie przygotowane i dokładnie omówione. Mieliśmy także czas na owocne dyskusje
i wymianę myśli. Gorąco polecam studiowanie w Akademii WSB.
Maria Hasse
Absolwentka studiów Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
- online, Dyplomowany nauczyciel języka angielskiego w Gdańskiej
Autonomicznej Szkole Podstawowej
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Gale Akademickie studiów
MBA i podyplomowych

Lot balonem, nurkowanie, przygoda na motolotni, kolacja w ciemnościach dla dwojga, strzelanie z karabinu…
na takie nagrody szczególne mogli liczyć Absolwenci
studiów MBA i podyplomowych, którzy w roku akademickim 2021/2022 kilkukrotnie odebrali dyplomy ukończenia studiów. Były również wyróżnienia za najlepsze
projekty wdrożeniowe w ramach studiów MBA oraz
wyjątkowe prace zaliczeniowe. Wykładowcy wskazali
też absolwentów najbardziej zaangażowanych w pracę
na zajęciach dydaktycznych. Nagrodami specjalnymi
zostali wyróżnieni Ci absolwenci, którzy szczególnie zapadli w pamięć wykładowcom i pracownikom Akademii
WSB. Były to nagrody za inspirację i aktywne działanie
na rzecz integracji społeczności akademickiej, a także za
wspaniałe umiejętności organizacyjne oraz perfekcyjną
komunikację.
Gala Akademicka studiów MBA odbyła się czterokrotnie
w dniach: 1 października 2021 r. (Master of Business Administration - partner: EY), 22 listopada 2021 r. (Executive MBA - partner: Webster University oraz Master of
Business Administration - partner: EY), 25 marca 2022 r.
(Executive MBA - partner: Webster University oraz Master of Business Administration - partner: EY) oraz 2 lipca 2022 r. (Executive MBA dla branży wodociągowej, Master of Business Administration - partner: EY oraz MBA
w ochronie zdrowia - partner EY).

Ilona Urbańska
Laureatka nagrody Rektora w kategorii "Dusza towarzystwa"Gala Akademicka MBA - 1 października 2021 r.
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W Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Absolwenci odbierali dyplomy dwukrotnie w dniach: 3 grudnia 2021 r.
oraz 22 kwietnia 2022 r.
Gale studiów podyplomowych miały miejsce w dniach 11
lutego 2022 r., 11 marca 2022 r., 5 marca 2022 r. (w Bielsku-Białej), 11 marca 2022 r., 29 czerwca 2022 r., 1 lipca
2022 (również w Żywcu i Cieszynie), 5 lipca 2022 r. oraz
8 lipca 2022 (dla absolwentów studiujących w Olkuszu
i Krakowie Gala Akademicka miała miejsce w Olkuszu).
Każdą uroczystość zakończenia studiów MBA i podyplomowych uświetnia swoją obecnością wybitny autorytet
naukowy bądź znany i popularny artysta. Wśród zaproszonych gości specjalnych znalazł się m.in. profesor tytularny nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowany
nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami - prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, który przestawił wykład nt. „Przywództwo w dobie
transformacji cyfrowej”.
Wśród artystów znalazła się m.in. Basia Janyga - dziewczyna ulepiona z dźwięków i słów, która zawodowo zajmuje się inspirowaniem ludzi do odczuwania; znakomici
tenorzy, artyści - Oskar Jasiński i Marcin Kotarba, Magdalena Naglik czy aktor serialowy i teatralny, wokalista
i artysta kabaretowy, a także konferansjer - Krzysztof
Respondek, któremu podczas uroczystości z akompaniamentem towarzyszył Aleksander Woźniak.

Józef Nocoń
Nagroda za wysoką jakość projektów wdrożonych
w zakresie HR, finansów, zarządzania projektami oraz
marketingu i zarządzania sprzedażą
Gala Akademicka MBA - 22 listopada 2021 r.

Grażyna Wałaszek
Absolwentka kierunku Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym otrzymała
wyróżnienie za wysokiej jakości pracę końcową oraz zaangażowanie podczas zajęć dydaktycznych
Wręczenia dokonali: dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
oraz Tadeusz Ryś - Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
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Gala Akademicka studiów Executive MBA dla branży wodociągowej

Gala Akademicka studiów Master of Business Administration (partner: EY)

Gala Akademicka studiów MBA w ochronie zdrowia (partner: EY)
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XIX Forum Coachingu
i Superwizji
z okazji 25. edycji studiów podyplomowych Akademia
Profesjonalnego Coachingu

Forum Coachingu i Superwizji to wydarzenie, które od
wielu lat prowadzi wspólnie z Akademią WSB dr Anna
Syrek - Kosowska i Adam Stolarzewicz - opiekunowie
merytoryczni oraz Superwizorzy studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coachingu.

Uczestników przywitał: dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
- Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Akademii
WSB oraz dr Magdalena Kot-Radojewska - Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji.
Gośćmi specjalnymi byli - dr Katarzyna Pilipczuk
i Piotr Pilipczuk, którzy mówili o harmonii, sensie
i wartościach, czyli ważnych aspektach w życiu każdego człowieka.
Podczas Forum prof. Anna Syrek-Kosowska oraz Adam
Stolarzewicz otrzymali wyróżnienia od JM Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
za mistrzowską realizację 25-ciu edycji studiów podyplomowych na kierunku Akademia Profesjonalnego
Coachingu.

Podczas Forum spotkali się menedżerowie, trenerzy,
psychologowie, terapeuci, nauczyciele, pracownicy międzynarodowych firm i oczywiście coachowie. Tematem
przewodnim spotkania była „Harmonia, sens i wartości
- czyli o budowaniu dobrostanu”.
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Tydzień Bezpłatnych
Szkoleń
Tydzień Bezpłatnych Szkoleń organizowany jest z myślą
o osobach chcących poszerzać swoje kompetencje
i uczyć się nowych rzeczy. Zakres szkoleń pokrywał się
z obszarami, w których Akademia WSB prowadzi studia
podyplomowe.

Szkolenia obejmowały zagadnienia związane między innymi z rozwojem osobistym, zarządzaniem czy nowymi
technologiami.

Mateusz Kusznierewicz
Szkolenie online na temat: „Piramida sukcesu - sukces w pracy
i w życiu osobistym. Powtarzalne
osiąganie celów dzięki świadomemu i zaplanowanemu budowaniu
jednostki lub organizacji na solidnych fundamentach” poprowadził
Mateusz Kusznierewicz - żeglarz,
mistrz olimpijski, mistrz świata,
kapitan polskiej reprezentacji na
Żeglarski Mundial 2022, założyciel
Akademii Mistrzów - nowoczesnej
platformy stworzonej dla każdego, kto startuje w zawodach sportowych. W Akademii znajdują się
gotowe metody jak osiągnąć mistrzostwo w sporcie jak również
inspiracje oraz rozwiązania problemów pokazane na konkretnych
przykładach.
Startujesz w zawodach? Chcesz zostać Mistrzem?
Akademia Mistrzów Świata jest dla Ciebie!
Znajdziesz w niej gotowe metody jak osiągnąć mistrzostwo w sporcie
jak również inspiracje oraz rozwiązania problemów pokazane na konkretnych przykładach. Ucz się od najlepszych polskich sportowców
oraz ekspertów z dziedzin takich jak psychologia, high performance,
odżywianie, technologia, organizacja pracy zespołowej, media i sponsoring. Akademia to nowoczesna platforma edukacyjna z elementami
grywalizacji, w której zyskasz dostęp do biblioteki wiedzy, kursów video
oraz forum wymiany doświadczeń.
www.AkademiaMistrzow.pl

Wejdź na wyższy poziom swoich umiejętności i zostań Mistrzem!
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Szkolenia poprowadzili eksperci i praktycy z kadry naukowej Akademii WSB oraz zaproszeni goście, m.in.: Marek Czyż
- dziennikarz, prezenter telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga;
prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, Mateusz Kusznierewicz; dr Patryk Kuzior, Przemysław Pogłódek, dr Paulina Polko czy
Krzysztof Wielicki - polski wspinacz, taternik, alpinista i himalaista.

Marek Czyż

Krzysztof Wielicki

Znany dziennikarz Marek Czyż poprowadził szkolenie na
temat: „Jak wypaść naturalnie w najbardziej sztucznym
środowisku, czyli jak Cię widzą, tak Cię opiszą i inaczej
nie będzie”.

O przełamywaniu barier, wyznaczaniu ambitnych celów,
sile pracy zespołowej oraz determinacji i pasji do podejmowania wyzwań opowiadał himalaista Krzysztof Wielicki - „Każdy ma swój Everest. Nie ma celu, nie ma życia”.

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Przemysław Pogłódek

Wykład pt.: „Sztuczna inteligencja - szanse i zagrożenia
dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych”.

Wykład pt.: „Prawo pracy w I połowie 2022 roku,
z uwzględnieniem wybranych zagadnień czasu pracy”.
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Edukacja dla przyszłości
- studia I i II stopnia
Nowości
w ofercie
edukacyjnej

Inteligencja społeczna i emocjonalna, crossowanie umiejętności, czyli zdolność łączenia i wykorzystywania wiedzy z wielu dziedzin, zdolność do pracy
w wielokulturowych, globalnych środowiskach, praca w wirtualnych zespołach
oraz praca w szumie informacyjnym to kompetencje przyszłości 2020-2030,
których wartość na rynku pracy rośnie z roku na rok. Wciąż poszukiwane są
także takie kompetencje, jak: zdolności adaptacyjne do szybkich zmian zawodowych i życiowych, umiejętności szybkiego uczenia się, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, łatwość komunikacji i współpracy, zdolność
do innowacji, a także kreatywność.
Odpowiadając na te potrzeby Akademia WSB tworzy innowacyjną ofertę kierunków i specjalności oraz wykorzystuje problemowe metody nauczania.

Prawo - jednolite studia magisterskie
Wraz z rozwojem technologii oraz gospodarki wzrasta
zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu prawa - wykształconych praktyków w danej dziedzinie przygotowanych do wykonywania wybranego zawodu: sędziego,
adwokata, radcy prawnego, notariusza, prokuratora,
komornika, urzędnika, przedsiębiorcy. Ich zadaniem
będzie zapewnienie bezpieczeństwa jednostce, grupie,
firmom, instytucjom, w zakresie ich praw i obowiązków,
a także minimalizowanie skutków zjawiska ,,ignorancji
prawnej”. Dodatkowo usytuowanie Uczeni w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropoli, na pograniczu województwa śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego
oraz dynamiczny rozwój strukturalno-społeczny regionu
sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu prawa stale rośnie, co w pełni uzasadnia potrzebę
kształcenia w tym obszarze.
Program kształcenia na kierunku Prawo, opracowany
przez Akademię WSB, oferuje praktyczne przygotowanie studentów zdolnych do rozwiązywania kluczowych
problemów prawnych. Zarówno treści kształcenia, jak
i szerokie zaangażowanie do prowadzenia przedmiotów
prawniczych praktyków - adwokatów, radców prawnych,
doradców podatkowych, urzędników, a także zaprojektowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie system
obowiązkowych praktyk m.in. w jednostkach wymiaru
sprawiedliwości, prokuraturach, kancelariach adwo-

Obserwując rosnącą otwartość administracji publicznej na
informatyczne narzędzia do realizacji postępowań administracyjnych - cieszę się, że Akademia WSB, tworząc program
nauczania na tym kierunku, umożliwia studentom zdobycie
wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
mec. Łukasz Staszel
wykładowca Akademii WSB, świadczy pomoc prawną
dla przedsiębiorców z różnych branż,
w tym przedsiębiorców zagranicznych
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kackich, radcowskich, komorniczych, notarialnych, administracji publicznej i w podmiotach gospodarczych,
instytucjach finansowych - są gwarantem, iż utworzone jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo
o profilu praktycznym w Akademii WSB będą spełniały najwyższe standardy pod względem jakości
kształcenia.

Administracja - studia II stopnia
Nowością w ofercie edukacyjnej Akademii WSB są
studia II stopnia na kierunku Administracja. Program
koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków - adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. Ideą programu studiów administracyjnych jest to,
aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak
i przedsiębiorstw prywatnych.
W programie studiów, oprócz treści podstawowych
dotyczących m.in. karno-prawnej ochrony instytucji
publicznych, działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, przywództwa w administracji publicznej,
czy prawa administracyjnego w treściach kierunkowych
znajdą się m.in. takie przedmioty, jak: ochrona danych
osobowych w administracji publicznej, system ochrony
prawnej w UE, finansowanie administracji publicznej, sądowa kontrola administracji, postępowanie egzekucyjne
w administracji.

Kierunki techniczne w Akademii WSB
Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB w Dąbrowie
Górniczej prowadzi kształcenie na 3 kierunkach inżynieryjno-technicznych. Należą do nich: Informatyka, Transport i Logistyka. Dwa z tych kierunków - Informatyka
i
transport,
oprócz
pozytywnej
oceny
Polskiej Komisji Akredytacyjnej posiadają międzynarodową
akredytację
Komisji
Akredytacyjnej
Uczelni
Technicznych
(KAUT)
i EUR-ACE Label - europejski certyfikat jakości kształcenia dla kierunków inżynierskich. Program kierunku
Logistyka z kolei posiada międzynarodową akredytację International Project Management Association
(IPMA), dzięki czemu studenci tego kierunku mogą zdobyć pierwszy w swojej karierze, międzynarodowy certyfikat potwierdzający kompetencje dotyczące zarządzania
projektami - IPMA Student.
W rankingu magazynu Perspektywy 2022, zarówno
kierunek Transport, jak i Informatyka prowadzone w Akademii WSB zajęły pierwsze miejsce wśród
wszystkich uczelni niepublicznych w kraju.
Ale kształcenie na kierunkach inżynieryjno-technicznych
to nie tylko międzynarodowe akredytacje i certyfikaty
i wysokie miejsca w rankingach. To przede wszystkim
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kompetentna kadra naukowców, specjalistów i praktyków, a także bogata oferta specjalności i certyfikowanych szkoleń, które wzbogacają CV studentów Akademii
WSB, sprawiając, że są oni atrakcyjnymi kandydatami do
pracy jeszcze w czasie studiów.

Nowości na kierunku Informatyka
Wśród nowych specjalności oferowanych na kierunkach
technicznych na szczególną uwagę zasługuje specjalność
Grafika komputerowa, projektowanie gier i technologia VR, realizowana na studiach informatycznych,
której trzon stanowią przedmioty związane z twardymi
inżynierskimi kompetencjami związanymi z programowaniem w Unity czy w Unreal Engine. Specjalność została stworzona we współpracy z firmami, takimi jak
VRTechnology czy Carbon Studio w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku pracy na programistów gier komputerowych, rzeczywistości wirtualnej, czy rozszerzonej.
Warto również wspomnieć o tzw. ścieżce DevOps - programowi rozwoju kompetencji tworzonemu aktualnie we współpracy z firmą Sopra Steria, który składa się
z dodatkowych przedmiotów realizowanych na ostatnich
semestrach studiów inżynierskich lub na studiach magisterskich, niezależnie od wybranej specjalności. Studenci po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego
do programu, będą realizować przedmioty prowadzone
przez ekspertów z firmy partnerskiej, które przygotowują ich do pracy na stanowisku DevOps Specialist. Ścieżka
kończy się egzaminem i certyfikatem wydawanym przez
firmę Sopra Steria.

Wizyta Studentów AWSB
w Microsoft Technology Center
Grupa studentów Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB gościła w Microsoft Technology Center.
Wizyta studyjna w warszawskim ośrodku odbyła się
6 czerwca 2022 r. Uczestnicy mieli okazję skonfrontować swoje wyobrażenia funkcjonowania jednego
z najnowocześniejszych centrów kompetencyjnych
w Europie z rzeczywistością. Pracownicy Microsoft zabrali studentów w podróż po przestrzeni, w której tworzone są przełomowe technologie dla wszystkich sektorów
gospodarki. Studenci mieli okazję zapoznać się z najciekawszymi przykładami rozwiązań stworzonych wspólnie
z partnerami i klientami Microsoft, z przebiegiem procesów mapowania oraz prototypami. Wzięli również udział
w warsztatach, na których dowiedzieli się, jak realizować
biznes w przyszłości, aby nadążał za cyfrowymi trendami. Opiekunami wizyty byli: dr Patrycja Mickiewicz oraz
dr inż. Paweł Buchwald. Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach projektu „EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu”, który jest współfinansowany
z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza-
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Edukacja-Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany

przez Akademię WSB na podstawie Umowy o dofinansowanie POWR.03.05.00-00-ZR21/18.

Megatrendy w logistyce

W ramach studiów stacjonarnych studenci mogą dołączyć do kolejnej edycji studiów dualnych na specjalności Logistyka w biznesie we współpracy z firmami Raben i Gruber Logistics. Logistyka w biznesie
- studia dualne to prestiżowa specjalność, w ramach której 9 studentów wybranych w procesie rekrutacyjnym
z udziałem firm partnerskich, realizuje zwiększony wymiar godzin płatnych staży w różnych oddziałach firm.
Staże rozpoczynają się już po 2 semestrze studiów
i trwają łącznie 1440 godzin w całym toku studiów. Studenci łączą więc wiedzę zdobytą na zajęciach z realiami
pracy w dużej firmie logistycznej już od początku studiów stając się pożądanymi specjalistami na rynku pracy. Najlepszym z nich firmy proponują stałą współpracę
po zakończeniu studiów.

Logistyka szybko się rozwija i stanowi coraz ważniejszy
sektor polskiej gospodarki. Zarobki w logistyce są coraz
lepsze, a pracodawcy poszukują przede wszystkim doświadczonych specjalistów. Stąd Akademia WSB wciąż
modyfikuje i poszerza ofertę specjalności na kierunku
Logistyka.
Nową specjalnością uruchamianą od października
2022 r. jest Menedżer logistyki - to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów sprawnie zarządzających procesami logistycznymi. Specjalność ta łączy
w sobie przedmioty związane z zarządzaniem (zasobami, projektami, kryzysem) w organizacji z przedmiotami
związanymi z optymalizacją i cyfryzacją procesów logistycznych, w tym zakupowych.
Nowym partnerem specjalności Zarządzanie jakością
w produkcji i usługach została firma szkoleniowa
LUQAM, która prowadzi specjalistyczne szkolenia z zakresu zarządzania jakością. Studenci będą mieli okazję
współpracować z najlepszymi praktykami, którzy przekażą wiedzę i umiejętności związane m.in. z metodyką
SixSigma czy FMEA.

Studia magisterskie
na kierunku Logistyka
Zupełną nowością w ofercie kierunków technicznych są studia magisterskie na kierunku Logistyka.
Jest to odpowiedź na potrzeby pracodawców, którzy
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podczas konsultacji zgłosili brak na rynku specjalistów
z zakresu ekologistyki, e-commerce czy analizy dużych
zbiorów danych. Oprócz specjalności związanych z trzema wymienionymi obszarami, w ofercie znalazła się również specjalność: Logistyka i spedycja międzynarodowa.
Tym samym każda osoba zainteresowana poszerzaniem
swoich kompetencji na drugim stopniu studiów znajdzie
w ofercie coś interesującego.

Studenci logistyki w Centrum
logistycznym Interporto Quadrante
Europa S.p.A. w Weronie
W ubiegłym roku akademickim studenci ostatnich
semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
I i II stopnia kierunku Logistyka poznali historię dużego
i nowoczesnego, a jednocześnie jednego z najstarszych
Centrów Logistycznych w Europie, w którym działalność
prowadzi około 120 organizacji, które zatrudnia około
13 tys. osób i które przewozi około 26 mln ton towarów
rocznie, zobaczyli jak funkcjonuje, a także przyjrzeli się
z bliska jego infrastrukturze. W dniach 12-14 maja 2022
r. studenci gościli w Centrum Logistycznym Interporto
Quadrante Europa S.p.A. w Weronie. W ramach organizowanej wizyty studyjnej jeszcze przed wyjazdem studenci wzięli udział w przeprowadzonym przez opiekuna
merytorycznego szkoleniu: „Rola Centrów Logistycznych
w Europejskim i światowym systemie przesyłu dóbr”.
Po powrocie z wizyty studyjnej studenci zrealizowali
w kilkuosobowych zespołach projekt dotyczący przeprowadzenia analizy porównawczej jednego z polskich centrów logistycznych lub magazynowych z zaobserwowanym Centrum w Weronie. W ramach projektu studenci
dokonali analizy, której celem była propozycja rozwoju
i rozbudowy analizowanego centrum pod kątem zarówno lokalnych, jak i europejskich potrzeb transportowych.
Opiekunem merytorycznym wizyty studyjnej i projektu
był dr inż. Paweł Sobczak.

Studenci, którzy trafili do firmy Raben na staż, okazali się
bardzo zaangażowanymi młodymi ludźmi, którym zależy
na rozwoju. Po zakończeniu staży zaproponowaliśmy im
stałą współpracę. W obecnej edycji programu dualnego
zweryfikowaliśmy nieco program specjalności, by uczynić ją
bardziej „wirusoodporną”. Wszystko po to, aby sprawniej
i bez przeszkód móc realizować założone cele kształcenia.
Małgorzata Kacyrz
Kierownik Oddziału w Raben Logistics Polska sp. z o. o

Międzynarodowe Targi Innowacyjnych
Technologii Przemysłowych Hanower
Messe 2022 w Niemczech
Studenci kierunku Informatyka i Logistyka uczestniczyli
w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hanower Messe 2022 w Niemczech.
Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 30 maja - 2 czerwca 2022 r., a motywem przewodnim targów Hannover
Messe było "Let’s create the industry of tomorrow".
Studenci podczas targów dowiedzieli się, jak wykorzystać automatyzację i cyfryzację do zmniejszenia zużycia
energii w swoich fabrykach i zakładach produkcyjnych.
W jaki sposób mogą zasilać swoją produkcję energią
elektryczną z wodoru lub w jaki sposób mogą budować
odporność swoich łańcuchów dostaw. Od rozwiązań na
dużą skalę, takich jak cyfryzacja procesów rozwojowych
i produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym, przez
uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję w Industry
4.0, po ukierunkowane wykorzystanie oprogramowania
do rejestrowania i zmniejszania śladu CO2. HANNOVER
MESSE pokazało szeroki obraz możliwości technologicznych dla przemysłu dziś i jutro.
Opiekunem merytorycznym wizyty był dr Jacek Karcz menedżer kierunku Logistyka i Ekspert ds. Transportu
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i Logistyki, Akademia WSB oraz mgr Adrian Kokosza, Zastępca Dyrektora Działu IT Akademii WSB.
Wyjazd na Targi Hanower Messe odbył się ramach projektu „EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Pro-
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gram Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych i realizowany jest przez Akademię WSB
na podstawie Umowy o dofinansowanie POWR.03.05.
00-00-ZR21/18.

Transport przyszłości
Kierunek Transport w Akademii WSB to z kolei nie tylko kształcenie inżynierskie na najwyższym poziomie,
co potwierdzają niedawno przebyte akredytacje PKA
i KAUT - to przede wszystkim bogata oferta certyfikowanych szkoleń, kursów i warsztatów podnoszących kompetencje studentów. Studenci kierunku Transport mają
możliwość zdobycia certyfikatów Audytorów Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz Audytorów
Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS). Oprócz tego
w ofercie znajdują się szkolenia dotyczące pilotowania
bezzałogowych statków powietrznych (dronów) - z możliwością ich realizacji w ramach puli tzw. przedmiotów
obieralnych, certyfikowane szkolenia z obsługi programów, takich jak AutoCAD, Catia, Ansys, Flexsim czy szkolenia mające na celu podniesienie poziomu kompetencji
miękkich wśród studentów, np. Design Thinking.

Strategiczne myślenie
o bezpieczeństwie narodowym
Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB jest kierunkiem, który w rankingu Perspektywy 2022 zajął
wysokie 2. miejsce wśród wszystkich kierunków
o bezpieczeństwie w kraju. Zajęcia prowadzone przez
praktyków, nowoczesne metody kształcenia m.in. z użyciem wirtualnych trenażerów strzeleckich, wysoki poziom
umiędzynarodowienia prowadzonych badań naukowych
czy dodatkowe certyfikowane szkolenia - to tylko niektóre
z atutów kierunku.

Studia na kierunku Transport w Akademii WSB to przede
wszystkim duży nacisk na praktyczne aspekty związane
z branżą TSL, kształtujące kompetencje inżynierskie. To również ogromne możliwości rozwoju dla studentów, chociażby
poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach, np.
tych dotyczących projektowania inżynierskiego z użyciem
narzędzi, takich jak Inventor czy AutoCAD. Dodatkowo, studenci mogą rozwijać również swoje kompetencje miękkie
np. poprzez udział w interdyscyplinarnych, międzykierunkowych projektach, czy w trakcie zajęć prowadzonych metodyką Problem Based Learning, które z jednej strony rozwijają ich kreatywność, a z drugiej poprawiają umiejętności
pracy w grupie.

Wśród prowadzonych specjalności na szczególną uwagę zasługuje Kryminalistyka - prowadzona na studiach

dr inż. Iwona Krzyżewska
Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki
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pierwszego stopnia oraz Kryminalistyka i techniki śledcze - prowadzona na studiach drugiego stopnia, a będąca kontynuacją i rozwinięciem specjalności realizowanej
na studiach licencjackich.
Akademia WSB od lat współpracuje z jednostkami administracji publicznej, samorządami oraz służbami mundurowymi, w tym m.in. Komendą Główną Policji, Państwo-

Studia inżynierskie na kierunku Transport zawsze były
moim marzeniem. To co podoba mi się w Akademii WSB to
nastawienie na praktyczne kształcenie i duża liczba zajęć
prowadzonych przez praktyków. Jeśli dodać do tego przyjazną administrację, dodatkowe kursy i szkolenia oraz możliwość realizowania pracy dyplomowej we współpracy z przemysłem to mamy idealny przykład nowoczesnego podejścia
uczelni do kształcenia inżynierskiego. Jestem bardzo zadowolona, że wybrałam kierunek Transport w Akademii WSB.
Magdalena Czyżewska-Garncarz
studentka kierunku Transport
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wą Strażą Pożarną czy Strażą Graniczną. Efektem tej
kooperacji są specjalności prowadzone i współtworzone
przez przedstawicieli służb mundurowych np. Policja
w systemie bezpieczeństwa publicznego. Treści realizowane w ramach tej specjalności odpowiadają treściom
programu szkolenia zawodowego policjantów.

Akademia WSB posiada jedno z najlepiej wyposażonych
i najnowocześniejszych laboratoriów kryminalistycznych
w Polsce. Dzięki środkom unijnym mogliśmy wyposażyć je
w sprzęt do badania śladów biologicznych, daktyloskopijnych, traseologicznych itp. Co więcej, zajęcia prowadzą doświadczeni eksperci - biegli sądowi, technicy kryminalistyki
ze stopniem doktora, specjaliści zajmujący się na co dzień
oceną i badaniem śladów na miejscach przestępstw, czy
specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu studentom
przekazujemy najnowocześniejszą wiedzę, a także umiejętności praktyczne niezbędne w późniejszej pracy na stanowisku specjalisty z zakresu kryminalistyki.
dr Paulina Polko
Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie
w Akademii WSB

5. edycja Legii Akademickiej

uczelni niepublicznych w województwie śląskim zakwalifikowała się do prowadzenia programu.

Szkolenie wojskowe, uzyskanie stopnia szeregowego,
kaprala lub podporucznika, wynagrodzenie i przygoda życia! Legia Akademicka to program kierowany do
studentów wszystkich kierunków, zarówno kobiet, jak
i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe,
uzyskać stopień wojskowy lub myślą o wstąpieniu do
wojska i służby czynnej. Program ten realizowany jest
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo
Obrony Narodowej. Akademia WSB jako jedna z dwóch

W listopadzie 2021 r. ruszył do nabór piątej edycji Legii Akademickiej. Z kolei 15 czerwca 2022 r. odbyło się
wręczenie kart powołań studentom Akademii WSB, które zostały wręczone wspólnie z Wojskowym Centrum
Rekrutacji w Będzinie. W imieniu Szefa Centrum karty
powołania wręczył zastępca - mjr Jacek Łukasik. Uczelnię
reprezentowali: dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB - Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem,
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dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB - Dyrektor Centrum
Badań i Edukacji Służb Mundurowych.
Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach
Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz
praktycznej. Część teoretyczna odbywa się w Uczelni
w formie wykładów, a część praktyczna realizowana jest
w czasie wakacji studenckich w jednostkach wojskowych

Filologia angielska
Filologia angielska w Akademii WSB to kierunek skoncentrowany na kształceniu nowoczesnych filologów,
którzy odnajdą się w nowych mediach, biznesie, branży
turystycznej czy tłumaczeniowej.
Duży nacisk na praktykę, zajęcia prowadzone przez
native speakerów oraz profesjonalistów z branży językowej, to tylko niektóre z atutów studiów.
To również spotkania z praktykami - nie tylko filologami
czy tłumaczami, ale też przedstawicielami branży technologicznej, czy szeroko rozumianego biznesu. Oprócz
specjalności, takich jak język angielski w biznesie i turystyce, język angielski w nowych mediach i specjalności
tłumaczeniowej prowadzimy kształcenie na specjalnościach, gdzie wymagany jest wybór drugiego języka, który będzie realizowany w trybie rozszerzonym. Studenci
mają do wyboru język chiński, hiszpański i rosyjski.
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oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia. Szkolenie
można zrealizować w poszczególnych modułach: podstawowym, podoficerskim oraz oficerskim.
Od samego początku do programu bardzo chętnie zapisują się studenci. W poprzednich edycjach Legii udział
wzięło ponad 250 osób, z czego ponad połowa to studentki.

A po filologii angielskiej
- English in Management
Dla osób, które chcą kontynuować studia II stopnia
po Filologii angielskiej Uczenia oferuje kierunek English in Management, w ramach którego dostępne
są trzy specjalności: Translation in Business, Intercultural Business Communication oraz English in
E-business.
Translation in Business to specjalność oparta na
integrowaniu wiedzy z zakresu zarządzania z kompetencjami tłumaczeniowymi, skupiająca się na ustnym i pisemnym przekładzie tekstów i wypowiedzi
o charakterze biznesowym, słownictwie specjalistycznym oraz aspektach i odpowiedzialności pracy tłumacza. Studenci w ramach specjalności uczą
się: bardzo dobrej komunikacji w języku angielskim
w środowisku biznesowym; posługiwania się językiem
specjalistycznym w mowie oraz w piśmie; technik tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego o charakterze biznesowym; technik tłumaczenia tekstów o charakterze biznesowym, w tym korespondencji biznesowej,
dokumentacji handlowej, różnego rodzaju umów oraz
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do funkcjonowania w zglobalizowanym świecie XXI wieku. Oprócz doskonałej komunikacji w języku angielskim
w środowisku biznesowym, program zapewnia nabycie
przez studentów kompetencji w zakresie korzystania
z umiejętności z zakresu komunikacji w biznesie oraz
komunikacji międzykulturowej; prowadzenia negocjacji;
przygotowania w języku angielskim wystąpień dotyczących różnych zagadnień biznesowych, pisania biznes
planu oraz opracowywania korespondencji handlowej
w języku angielskim, a także metod zarządzania czasem,
radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
oraz psychologicznych strategii motywowania pracowników.

W Akademii WSB chcemy aby absolwent kierunku Filologia
angielska był przygotowany do pracy w wielonarodowych
korporacjach, w międzykulturowym środowisku, na stanowiskach wymagających od niego znajomości specjalistycznego słownictwa branżowego. Kształcimy nowoczesnych filologów, by swoimi umiejętnościami mogli wspierać branżę
technologiczną, social media, turystykę, biznes międzynarodowy i wiele innych. Chcemy również, by absolwent tego
kierunku był wyposażony w kompetencje przyszłości, stąd
w programie studiów umieściliśmy realizację licznych zajęć
projektowych, zajęć z Design Thinking, baz danych, angielskiego biznesowego, czy Problem Solving. Stawiamy również na naukę drugiego języka obcego, jako dodatkowy atut
wyróżniający naszych absolwentów na rynku pracy.
dr Patrycja Mickiewicz
Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB

biznes planów; aspektów prawa handlowego i jego roli
w pracy tłumacza tekstów i wypowiedzi o charakterze
biznesowym; umiejętności oraz niuansów komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku pracy oraz zagadnień z zakresu handlu zagranicznego. Specjalność
to odpowiedź z jednej strony na oczekiwania płynące
z potrzeb coraz bardziej globalizującego się i międzykulturowego świata, a z drugiej strony wykorzystanie
i rozwój kilku głównych atutów Uczelni jakimi są: bardzo wysoki poziom umiędzynarodowienia, praktyczność
kształcenia oraz poprzez zwinne zarządzanie - umiejętność szybkiej odpowiedzi na wyzwania teraźniejszości
i przyszłości. Intercultural Business Communication to
z kolei specjalność zorientowana na pozyskanie kompetencji kluczowych dla pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym, wykształcenie świadomości oraz zrozumienie różnic wpływających na relacje biznesowe, a także
wypracowanie zdolności komunikacyjnych niezbędnych

Ostatnia z proponowanych specjalności w ramach kierunku English in Management - English in E-business
jest specjalnością skupiającą się na zrozumieniu funkcjonowania rynku e-usług, obsługą i oddziaływaniem na
klientów, tworzeniem autorskich projektów oraz e-biznesów, a także kreowaniem wizerunku oraz obecności
w mediach społecznościowych. W ramach nauki studenci zdobywają wiedzę o tym, jak funkcjonuje rynek e-business we współczesnym świecie; jakie są skuteczne techniki oddziaływania na klienta i komunikacji marketingowej
i jak efektywnie je stosować; jak korzystać z technik badań
rynkowych i marketingowych; jak wykorzystywać wiedzę
w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście
opracowywania koncepcji prowadzenia własnego biznesu; jak przygotowywać dokumentację związaną z prowadzeniem własnej działalności w języku angielskim oraz
jak przeprowadzać analizę finansową przedsiębiorstwa.
Nabywają także wiedzę w zakresie specyfiki marketingu
w mediach społecznościowych oraz strategii kreowania
wizerunku za ich pomocą.

Fizjoterapia - kierunek
z perspektywami
Akademia WSB w edukacji na kierunkach medycznych z powodzeniem wykorzystuje VR. Wdrożonych
zostało kilkadziesiąt scenariuszy VR, m.in. wirtualny symulator starości, który jest oprogramowaniem umożliwiającym użytkownikowi wcielenie się w rolę osoby starszej, cierpiącej na zaburzenia wzroku i słuchu.
Z symulatora starości korzystają studenci Fizjoterapii,
którzy w ramach swoich studiów realizują moduły projektowania uniwersalnego. Dzięki symulatorowi starości
studenci Fizjoterapii mogą wirtualnie doświadczyć fizycznych ograniczeń wynikających z chorób związanych
z podeszłym wiekiem. Wszystkie scenariusze bazują na
rzeczywistych miejscach przeniesionych do środowiska
symulacyjnego z wykorzystaniem technik skanowania
fotogrametrycznego, dzięki czemu gwarantują fotorealistyczne wrażenia i realistyczne nabycie doświadczenia.
Umożliwienie studentom doświadczenia charakterystycznych objawów starości organizmu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stanowi doskonałe
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przygotowanie do przetestowania właściwych metod dla
zgłaszających się do fizjoterapeutów seniorów z wynikającymi z wieku dolegliwościami bólowymi i problemami
z poruszaniem się.
Współcześnie horyzonty zawodowe fizjoterapeutów
poszerzają się i obejmują już nie tylko pracę w szpitalach, sanatoriach i ośrodkach zdrowia, ale też własną
działalność. Fizjoterapia kojarzyła się dotąd tylko z leczeniem osób chorych na daną przypadłość, ale warto też
wiedzieć, że te same metody mogą nie tylko leczyć. Poprzez odpowiednie ich zastosowanie można śmiało wykorzystywać je do walki z niedoskonałościami wyglądu.
Odpowiadając w procesie edukacji na zwiększającą się świadomość społeczną na temat zdrowego
stylu życia, troski o właściwą postawę, utrzymanie
kondycji fizycznej oraz regularne uprawianie sportu
Uczelnia proponuje modułowe kształcenie przygotowujące do coraz bardziej popularnej fizjoterapii
kosmetycznej przekazując wiedzę z zakresu podstawowych schorzeń dermatologicznych, sposobów
ich leczenia oraz prowadzenia działań ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia. Zdobyte umiejętności dotyczą diagnostyki, profilaktyki,
pielęgnacji, terapii, edukacji, doboru różnych form
aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości
pacjenta oraz programowania zabiegów fizykalnych.
Postrzegając kształcenie na kierunku Fizjoterapia jako
całościowy proces, który ma prowadzić naszych studentów do osiągnięcia jak najlepszych umiejętności AWSB
zapewnia zajęcia z fizjoterapii klinicznej oraz praktyki
zawodowe w renomowanych ośrodkach z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów i z dostępem do
nowoczesnego specjalistycznego wyposażenia.

Pielęgniarstwo NOWOŚĆ!
Nowoczesne pielęgniarstwo to profesjonalizm, pasja
i zawód, w którym ważne jest indywidualne, holistyczne
podejście do pacjenta. Pielęgniarki i pielęgniarze mogą
czerpać w swojej pracy z tradycyjnych, wypracowanych
przez wiele lat metod, ale również z innowacyjnych
rozwiązań współczesności. Jest to zawód, który bardzo
prężnie się rozwija i na pewno osoby wybierające ten
kierunek znajdą miejsce, w którym chcą pracować.
Pielęgniarka/pielęgniarz to - samodzielny, medyczny
zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Osoby wybierające ten zawód sprawują opiekę medyczną
nad pacjentem, (m.in. podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych), asystują lekarzowi
w czasie zabiegów, operacji, podejmują - co istotne samodzielne działania w zakresie diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji medycznej, a także wykonują zalecenia lekarskie. W przypadku, gdy pielęgniarka/pielęgniarz uzna
zlecenie za błędne, zobowiązana/y jest odmówić jego
wykonania. Zajmuje się także szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.
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Współczesne pielęgniarstwo to dyscyplina naukowa, to
nauka o pielęgnowaniu, która wymaga szerokiej wiedzy
czerpanej z nauk biologicznych, społecznych i humanistycznych, których zdobycie zapewnione jest w pracowniach Uczelni oraz w współpracujących wielospecjalistycznych podmiotach leczniczych.

Czy pielęgniarka to dobry zawód? Z pewnością tak. Na
rynku pracy nie ma zjawiska bezrobocia w zawodzie pielęgniarki czy pielęgniarza. To profesja, która daje stabilizację
zawodową, zatrudnienie blisko miejsca zamieszkania, często jedno na całe życie. Osoby kończące ten kierunek mają
zagwarantowaną pewną pracę w wybranej przez siebie placówce leczniczej. Zwłaszcza, że - zgodnie z rekomendacjami
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położonych - na rynku
wciąż brakuje absolwentów tego kierunku studiów. Ponadto nie ma w dalszym ciągu zastępowalności pokoleń dla aktualnie pracujących osób posiadających uprawnienia emerytalne. Bardzo cieszy mnie fakt, że Akademia WSB reaguje
na palące potrzeby rynku i uruchamia kierunek Pielęgniarstwo od nowego roku akademickiego 2022/2023. Z pewnością współpraca z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach przyczyni się do wysokiej jakości kształcenia
na kierunku Pielęgniarstwo w Akademii WSB, kreowania
i rozwijania przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych i badawczo - rozwojowych w tym obszarze oraz podejmowania
działań zmierzających do umożliwienia członkom samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez organizację studiów podyplomowych i szkoleń oraz odbywania praktyk zawodowych.
dr n. o zdr. Anna Janik
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach
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Kosmetologia
Kosmetologia w Akademii WSB to kierunek, którego celem jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk
o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową w zakresie kosmetologii. Koncepcja kształcenia na tym kierunku łączy wiedzę z zakresu nauk medycznych i chemicznych
z praktyczną umiejętnością wykorzystania jej w szerokim wachlarzu zabiegów kosmetycznych. Nauka będąca przygotowaniem do określonego zawodu musi
być konkretna, Uczelnia kładzie więc nacisk na pozyskanie przez studenta umiejętności praktycznych.
Studenci uczą się m.in. jak planować rodzaj zabiegu
kosmetycznego, stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem, wykonywać zabiegi kosmetyczne, zabiegi
pielęgnacyjne i upiększające, prawidłowo odczytywać
skład kosmetyku i ustalać jego zastosowanie. Zdobywają również umiejętności praktyczne w zakresie: przeprowadzania analizy kolorystycznej, rozpoznawania chorobowych zmian skóry, oceniania
toksyczności kosmetyku w zależności od dawki
i rodzaju aplikacji, wykonywania różnego typu makijażu czy tuszowania defektów skóry.
To co wyróżnia ofertę Akademii WSB to kompleksowość
i elastyczność, ewaluacja programu i podejmowanie
ciągłych działań w celu dostosowania kształcenia do po-
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trzeb studentów, a także proponowanie nowoczesnej
kosmetologii z holistycznym podejściem do pielęgnacji
ciała, uwzględniającym zmianę stylu życia na zdrowszy
i bliższy naturze, zapewniający najlepsze efekty w postaci silnego, zdrowego organizmu oraz spowolnienie procesów starzenia się.

Ratownictwo medyczne
Akademia WSB wprowadziła na kierunku Ratownictwo medyczne wirtualną symulację medyczną uznaną za jedną z najnowszych i najdoskonalszych metod edukacji, umożliwiającą
symulację realistycznych metod leczenia bez stworzenia zagrożenia dla prawdziwego pacjenta. System wirtualnej symulacji medycznej umożliwia między
innymi prowadzenie ukierunkowanych scenariuszy
w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej
pomocy, medycznych czynności ratunkowych czy medycyny ratunkowej i co istotne - scenariusze cały czas są
uzupełniane.
Zawód ratownika medycznego wymaga dobrej organizacji. Przy tej profesji nie obejdzie się także bez działania
w zespole, a do tego potrzebna jest właściwa komunikacja i umiejętność korzystania z nowoczesnego sprzętu
medycznego. Wykorzystując wirtualną symulację medyczną student może wykonać takie czynności, jak np.:
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podawanie leków, przeprowadzanie ewakuacji pacjentów czy wykonywanie segregacji medycznej. Zadania symulacyjne dotyczą tak indywidualnych czynności ratowniczych, jak i współpracy w ramach zespołu.
Istotą kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne jest uzyskanie wiedzy medycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu nauk medycznych,
w szczególności medycznych czynności ratunkowych, wykonywanych u poszkodowanych w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Stąd też obok zajęć
na platformie wirtualnej symulacji medycznej Uczelnia
zapewnia dostęp do nowoczesnych i ciągle rozwijanych
specjalistycznych pracowni do nauki umiejętności praktycznych oraz organizuje zajęcia praktyczne i praktyki
zawodowe, realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry medycznej.
Porozumienie z MedApp S.A z siedzibą w Krakowie
zapewnia nauczycielom i studentom dostęp do zaawansowanej platformy telemedyczej wspomagającej diagnozowanie lub ocenę stanu zdrowia pacjentów oraz na podstawie wyników badań lub innych
analiz dokonywanie oceny oraz monitorowanie stanu zdrowia pacjentów z różnymi schorzeniami. Platforma wspomaga przeprowadzanie konsultacji z Pacjentami zdalnie w trybie online.
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Akademia WSB podczas
XI Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych
w Ratownictwie Medycznym
Podczas XI Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym Akademię WSB reprezentowali
studenci 6 semestru kierunku Ratownictwo medyczne:
Anna Brandys, Mateusz Smołka, Kevin Truss wraz z opiekunem, nauczycielem na kierunku Ratownictwo medyczne - Kamilem Skubisem.
Zespół Akademii WSB uczestniczył w mistrzostwach
po raz pierwszy, ale zajął 5 miejsce, pokonując duże
uniwersytety medyczne, m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Wyższy poziom zarządzania
Zarządzanie co roku cieszy się sporym zainteresowaniem, co sprawia, że zalicza się do jednego z najpopularniejszych kierunków studiów. Dzieje się tak za sprawą
interdyscyplinarnego charakteru programu, co oznacza,
że składa się z wielu dziedzin nauki, tj.: psychologia, socjologia, marketing, finanse i ekonomia. Może się wydawać, że są to z pozoru niełączące się dziedziny, jednak
w czasie studiów okazuje się, że mają ze sobą wiele
wspólnego. W trakcie studiów uczestnicy zdobywają
wiedzę m.in. z zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, rachunkowości, a także poznają taktyki autoprezentacji i rozwijają swoją kreatywność.

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu
Tych wszystkich, których ciekawi tematyka sztucznej
inteligencji, ale nie chcą zagłębiać się w zaawansowane algorytmy informatyczne, a także chcą poznać
przyszłościowe narzędzia zarządzania wykorzystujące
najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalające na
usprawnienie i digitalizację procesów oraz podnieść
swój potencjał rozwojowy i już dziś nabyć kompetencje
przyszłości, Akademia WSB zaprasza do studiowania
w ramach specjalności Sztuczna inteligencja w zarządzaniu na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie.
Studenci specjalności nabędą wiedzę i kompetencje
w zakresie m.in.:

W dniu 18 marca 2022 r. podpisano umowę o współpracy
z MedApp S.A. polską spółką technologiczno-medyczną
specjalizującą się w mieszanej rzeczywistości, sztucznej
inteligencji oraz gromadzeniu i analizie dużych zbiorów
danych, którą reprezentował Prezes Zarządu Krzysztof
Mędrala.

—

uzyskiwania przewagi strategicznej dzięki wykorzystaniu różnych rodzajów inteligencji,

—

oceny przydatności uczenia maszynowego na potrzeby tworzenia aplikacji biznesowych,

—

praktycznych przykładów wykorzystania przetwarzania języka naturalnego w biznesie,

—

robotyki w biznesie i oceny wykorzystania
AI w robotyce; wpływu sztucznej inteligencji
na przyszłość pracy i społeczeństwa,
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—

przyszłości sztucznej inteligencji i tworzenia mapy
drogowej dla swojej organizacji, aby uzyskać przewagę strategiczną dzięki wykorzystaniu sztucznej
inteligencji.

Green Management
Green management to specjalność przyszłości, gdzie
green oznacza w praktyce znacznie więcej niż zielony. To studia dla osób, którym bliskie są wartości odpowiedzialnego gospodarowania zasobami, a zrównoważony rozwój organizacji w wymiarze środowiskowym,
gospodarczym czy społecznym to nie tylko moda, ale
konkretne kompetencje pozwalające oszczędzać czas,
pieniądze i zasoby materialne. Podczas studiów studenci zdobędą wiedzę i nabędą praktyczne umiejętności
m.in. z zakresu: uwzględniania w strategii organizacji
zagadnień zrównoważonego rozwoju; oceny organizacji,
projektów oraz zarządzania nimi z perspektywy zrównoważonego rozwoju; stosowania metodyk, standardów
i podejść do zarządzania projektami w sposób zrównoważony; zarządzania każdym projektem w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego zarządzania projektami;
bycia „kierownikiem przyszłości” uwzględniającego w realizowanych projektach wymagania projektowe na równi
z wyzwania współczesnego świata; raportowania projektów pod kątem ich wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz aspekty ekonomiczne, zgodnie z wiodącymi
standardami raportowania ESG; stosowania metodyki
zarządzania projektami PRISM™️; wiedzy niezbędnej do
zdania egzaminu uprawniającego do otrzymania certyfikatu GPM-B™️.
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& Marketing. W ramach specjalności studenci pozyskują wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej wybranych regionów świata.
To kierunek interdyscyplinarny adresowany do zainteresowanych otaczającym światem, szeroko rozumianą globalizacją, którym nie jest obojętna sytuacja polityczna, ani gospodarcza naszego globu,
a perspektywa pracy w środowisku międzynarodowym stanowi dla nich ciekawe wyzwanie.

Ponadto absolwenci będą bardziej świadomi konieczności etycznego i profesjonalnego działania oraz będą
otwarci na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie
kompetencji w zakresie studiowanej specjalności.

Studia w języku angielskim
Interesującą propozycją dla chcących studiować po angielsku na studiach I czy II stopnia jest specjalność Digital Marketing & Sales Management. Popularność specjalności wynika z faktu, iż tradycyjny marketing został
w dużej mierze zastąpiony digital marketingiem, czyli
marketingiem cyfrowym. Specjalność jest adresowana
szczególnie do tych osób, dla których sprzedaż i marketing to pasja, negocjacje prowadzą w każdym aspekcie
swojego życia, marzą o karierze menedżera sprzedaży,
dyrektora handlowego, szefa marketingu, chcą założyć
własny biznes w oparciu o sprzedaż i marketing cyfrowy,
potrzebują dowiedzieć się, w jaki sposób motywować
zespół do wydajnej i efektywnej pracy, aby osiągać założone cele, a także zastanawiają się jak opracować skuteczną strategię marketingową.
Ciągłą popularnością cieszą się również studia I i II
stopnia na specjalności International Business, Trade
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Shakhnoza Pulatova
Absolwentka kierunku International Business,
Trade & Marketing
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W ramach specjalności studenci poznają mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej, zyskują wiedzę
o wzajemnych relacjach środowiska geograficznego
i zjawiskami politycznymi i ekonomicznymi, poznają zagadnienia związane z marketingiem międzynarodowym
i E-marketingiem, pozyskują wiedzę z zakresu handlu
zagranicznego, finansowania międzynarodowego i metod płatności oraz problematyką różnic kulturowych
i ich znaczenia w biznesie, a także nabywają umiejętności i kompetencji z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz negocjacji.
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DGSA/ADR przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, GD&T - wymiarowanie i tolerowanie
geometryczne zgodnie z normami ISO i ASME, Audytor
wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy ISO 45001:2018, Administering Microsoft
SQL Server Databases, Administering Windows Server,
AWS Academy Cloud Foundations, Microsoft Azure Administrator czy Certified Ethical Hacker.

Zarządzanie finansami zgodnie
z wymogami ACCA (Association
of Chartered Certified Accountants)
Na studiach II stopnia Zarzadzanie finansami i rachunkowość studenci realizują program, który jest
zbieżny z wymogami ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants) - prestiżowej międzynarodowej
organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów,
rachunkowości i zarządzania w ponad 170 krajach na
świecie. Kierunek jest w trakcie przygotowania procedury certyfikacyjnej, uprawniającej absolwentów do ubiegania się o międzynarodową certyfikację ACCA. Absolwent kierunku będzie potrafił między innymi: dokonywać
wnikliwych analiz finansowych, także w oparciu o instrumenty rachunkowości zarządczej, sporządzać kalkulacje efektywności inwestycji i kosztu finansowania wraz
z określeniem portfela inwestycyjnego i źródeł finansowania, tworzyć plany finansowe, szacować poziom ryzyka
finansowego oraz formułować wnioski i rekomendacje
czy kreatywnie opracować strategię zarządzania przyszłością organizacji i zarządzania finansami, a także dokonywać obserwacji zjawisk i procesów z zakresu zarządzania
finansami i rachunkowości oraz ich krytycznej analizy,
a także wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną
i praktyczną w celu rozwiązania złożonych i nietypowych
problemów praktycznych. Studia mogą być prowadzone
zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Szkolenia dla studentów
Studenci w ramach kształcenia uczestniczą również
w wielu dodatkowych szkoleniach, z których znacząca część jest certyfikowana. W ubiegłym roku studenci
uczestniczyli w szkoleniach dotyczących design thinking,
problem solving, zwinnego zarządzania projektami,
obsługi bezzałogowych statków powietrznych w odniesieniu o Krajowy Scenariusz Standardowy N-STS01,
strzelania bojowego z broni krótkiej, obsługi oprogramowania SPSS, przygotowywania i korekty anglojęzycznych artykułów naukowych, finansów, zintegrowanych
systemów IT. Dużym zainteresowaniem cieszyły się takie
tematy, jak: Profesjonalny Scrum Master, Kurs doradcy

Miałem możliwość uczestniczyć w certyfikowanym przez
EC-Counsil szkoleniu „Certified Ethical Hacker”, podczas
którego mogłem m.in. skanować, testować i przełamywać
zabezpieczenia systemów, ulepszać polityki na urządzeniach IDS/IPS dotyczące wykrywania włamań, rozpoznawać
socjotechniki wykorzystywane przez przestępców, tworzyć
wirusy, hakować urządzenia mobilne, smartfony, analizować złośliwe oprogramowanie, identyfikować zagrożenia
płynące z „Internetu Rzeczy” (IoT) czy weryfikować bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych (np. AWS), a także rozpoznawać różnice między backdoor’ami, trojanami oraz
innymi zagrożeniami. Poszczególne etapy szkolenia teoretycznego były podsumowywane przekrojowymi ćwiczeniami. Szkolenie kończyło się egzaminem wewnętrznym - po
jego pozytywnym zaliczeniu otrzymywalismy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz voucher pozwalający na
przystąpienie do zewnętrznego egzaminu certyfikującego,
umożliwiającego uzyskanie certyfikatu CEHv 11 uznawanego i rozpoznawalnego na całym świecie.
Karol Pander
Student na kierunku Informatyka, specjalność:
Bezpieczeństwo danych i informatyka śledcza
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Absolwenci odebrali dyplomy
Uroczystość wręczenia dyplomów jest - obok inauguracji
- jednym z najważniejszych wydarzeń w każdej Uczelni.
W Akademii WSB w roku akademickim 2021/2022 absolwenci trzykrotnie odebrali dyplomy - w marcu i kwietniu
oraz lipcu 2022 r. Wręczenie dyplomów absolwentom
świętowano również w Wydziałach Zamiejscowych Akademii WSB w Krakowie, Cieszynie, Żywcu i Olkuszu.

W dniu 13 lipca 2022 r. w Akademii WSB w Dąbrowie
Górniczej odbyła się Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I stopnia kierunków: Administracja,
Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Filologia, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Inżynieria zarządzania,
Kosmetologia, Pedagogika, Logistyka, Ratownictwo medyczne, Socjologia, Transport, Zarządzanie.
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Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I stopnia w Dąbrowie Górniczej (13 lipca 2022 r.)

Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I stopnia w Dąbrowie Górniczej (13 lipca 2022 r.)
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Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów II stopnia w Dąbrowie Górniczej (14 lipca 2022 r.)

mgr Anna Lech - Lider Roku 2022 r.
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Uroczystość uświetnił występ artystyczny zespołu Kołdra
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Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia - Dąbrowa Górnicza (31 marca 2022 r.)

W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w dniu 15 lipca 2022 r. odbyła się Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów
I i II stopnia kierunków: Bezpieczeństwo narodowe, Inżynieria zarządzania oraz Zarządzanie.
Promotor dr hab. Anna Francik, prof. AWSB podczas wręczania dyplomów.
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W dniu 12 lipca 2022 r. w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie z rąk Prodziekanów oraz Promotorów Absolwenci studiów I i II
odebrali dyplomy ukończenia studiów. Podczas gali wręczono najważniejsze wyróżnienie przyznawane absolwentom Akademii WSB
- tytuł „Lidera Roku”, którym nagrodzona została Pani mgr Wiktoria Kolano.

Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia - Cieszyn (12 lipca 2022 r.)
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Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów I i II stopnia - Cieszyn (1 kwietnia 2022 r.)

Gala wręczenia dyplomów absolwentom
studiów I i II stopnia - Cieszyn (1 kwietnia 2022 r.)

Gala wręczenia dyplomów absolwentom
studiów I i II stopnia - Żywiec (8 lipca 2022 r.)
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16 lipca 2022 r.

Międzynarodowa
Gala Akademicka

Absolwenci zagraniczni z blisko 65 krajów świata, którzy studiowali w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
oraz w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie w ramach
studiów I i II stopnia, realizowanych w języku angielskim
i rosyjskim, w dniu 16 lipca 2022 r. w ramach Międzynarodowej Gali Akademickiej odebrali swoje dyplomy.
W trakcie Gali specjalne słowa do absolwentów skierował gość specjalny Profesor Babs Surujlal z North West
University.
Akademia WSB zachęca swoich absolwentów do kontynuowania rozwoju, dlatego najlepsi absolwenci studiów
magisterskich otrzymali vouchery na udział w seminarium doktoranckim w języku angielskim, zaś najlepsi absolwenci studiów licencjackich - na studia magisterskie.
Wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu Solomona
Kunle Omogbemi oraz Nazima Benmansoura.
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Eliezer Mubunda
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie
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Międzynarodową Galę Akademicką uświetnił występ
Solomona Kunle Omogbemi - słuchacz Seminarium
Doktorskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
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Dąbrowski
Uniwersytet Dziecięcy
W Akademii WSB od 2008 r. funkcjonuje Dąbrowski
Uniwersytet Dziecięcy, organizowany przez Urząd
Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz Akademię WSB,
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta - Pana Marcina Bazylaka. W roku akademickim
2021/2022 odbyła się XIV edycja Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, w ramach którego studenci uczestniczyli w 9 wykładach, które odbyły się w formule stacjonarnej oraz były transmitowane online. Nowy rok akademicki
zainaugurowano wykładem „Wszystkie Kolory Folkloru.
Dynamika Tradycji”, który poprowadził Zespół Pieśni
i Tańca „Śląsk”. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się m.in. Wiktor Niedzicki, red. Radosław Brzózka,
prof. Tomasz Sulej, prof. Łukasz Wróblewski czy prof. Mirosław Kisiel. Jak co roku studenci uczestniczyli również
w warsztatach fakultatywnych, takich jak: „Dzieje Husarii w Polsce” - warsztaty historyczne, „Międzynarodowe
warsztaty kulinarne”, „Detektyw na tropie” - warsztaty
kryminalistyczne, „Przyroda budzi się do życia” - warsztaty przyrodnicze, „Animacja poklatkowa” - warsztaty
animacyjne oraz „Ślady, tropy znaki” - warsztaty przyrodnicze. Odbyły się także dwa przedstawienia teatralne: „Pan Antenka i srebrny kubraczek” oraz „Cudowna
podróż”.

W ramach DUD powstał również Klub Tropicieli Nauki
- cykl interdyscyplinarnych warsztatów dla dzieci, które
pozwalają młodemu człowiekowi zmienić się w prawdziwego naukowca i artystę. Zrealizowano 12 warsztatów
z zakresu biologii, chemii, fizyki, logistyki i sztuki.
Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy zaprosił także uczniów
4 dąbrowskich szkół podstawowych do realizacji projektu „Świat oczami naukowców Akademii WSB - II edycja”,
finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Uczniowie brali udział w 4 modułach warsztatowych, tj.:
Świat oczami specjalisty bezpieczeństwa, Świat oczami
specjalisty zarządzania projektami, Świat oczami informatyka, Świat oczami fizjoterapeuty. Każdy z modułów
składał się z 54 godzin warsztatowych realizowanych
w miesiącach październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.
W maju 2022 r. miała miejsce Konferencja Ekologiczna
„Ziemia 3.0”, w której udział wzięło blisko 200 uczniów
dąbrowskich szkół podstawowych, aktywnie uczestnicząc w warsztatach ekologicznych.
Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy to nie tylko zajęcia
dla dzieci, ale także spotkania dla rodziców i opiekunów
w ramach Akademii Świadomego Rodzica.
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Ponadto w okresie przedświątecznym Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy wziął udział w Dąbrowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Wówczas Studenci DUD oraz
Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii
WSB wspólnie szyli na maszynach świąteczne ozdoby.
Studenci DUD również brali udział w Rekordowej Lekcji Pływania w Dąbrowie Górniczej, przyczyniając się do
pobicia rekordu Polski, a także w Wielkim Teście Narzędziowni w Fabryce Pełnej Życia.
Ważnym wydarzeniem była premiera książki „Wielka
Księga Eksperymentów”, która powstała przy współpracy
z Wiktorem Niedzickim. Jest to zbiór blisko 100 doświadczeń, które dzieci wraz z rodzicami i dziadkami mogą samodzielnie wykonać w domu. Premiera książki odbyła się
9 kwietnia 2022 r. i była połączona z pokazem naukowym,
a każdy student DUD otrzymał książkę z autografem.
Studenci Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz
ich rodzice chętnie uczestniczyli także w innych inicjatywach organizowanych Akademię WSB, w tym m.in.
Angielskich Mikołajkach, Feriach zimowych z Akademią
WSB, przedstawieniach teatralnych w wykonaniu Teatru
TRIP, międzypokoleniowych warsztatach „Budowanie
budek lęgowych dla ptaków” oraz w Międzypokoleniowej Wyprawie Rodzinnej do GOPR Szczyrk, Festiwalu
Nauki, Tygodniu Bezpłatnych Szkoleń i Dniu Otwartym
UODO.

Pan Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, wręczył indeksy Studentom Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego
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Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Uniwersytety Trzeciego Wieku Akademii WSB, których celem jest poszerzanie wiedzy, integracja społeczno-kulturalna oraz promocja aktywnego stylu życia osób 50+, w roku akademickim 2021/2022 podjęły działania w 8 oddziałach
tj. Dąbrowa Górnicza, Bieruń, Bobrowniki, Czeladź, Wojkowice, Ogrodzieniec, Ożarowice, Psary. W interdyscyplinarnych
wykładach, warsztatach i innych aktywnościach uczestniczyło blisko 1000 słuchaczy. Wykłady, których było w sumie 53
- zainaugurowała w Dąbrowie Górniczej prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz tematem „Między natychmiastową przyjemnością a trajektorią cierpienia”. Spotkania w ramach UTW to również okazja do interdyscyplinarnych spotkań
dotyczących podróży, kultury, zdrowia czy nowych technologii. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: dr hab. n.
med. Mariola Szulik - „Elektrostymulacja serca”, dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB - „Opowieść o świecie Romów”;
dr Wojciech Kukuczka „Życie w obiektywie. Multimedia”, Agnieszka Kijas - historyk sztuki - „Vincent Van Gogh. Człowiek
artysta” Maciej Kupczak - zoolog - „Nie taki GAD straszny”.

Zagłębie Aktywnego Seniora
„Ziemia 3.0”
We wrześniu 2021 r. we współpracy z Stowarzyszeniem
Muzadei zrealizowana została druga edycja projektu
Zagłębie Aktywnego Seniora, która poświęcona była tematowi ekologii. Seniorzy z 7 UTW Akademii WSB zostali
zaproszeni na warsztaty: „Senior ekoBohaterem - cuda
z recyklingu” oraz „Senior ekoLiderem - budujemy własny zielnik”, podczas których mieli okazję pogłębić wiedzę dotyczącą ekologii we własnym domu i życiu codziennym. Finałem projektu były konferencja „Ziemia
3.0”, w ramach której odbyła się debata „Senior ekobohaterem - czyli jak zmienić świat na lepsze”.

Projekt - Świat Oczami Naukowców
Słuchacze UTW Akademii WSB zostali zaproszeni do
udziału w projekcie „Świat Oczami Naukowców”, dofinansowanym z programu „Społeczna Odpowiedzialność
Nauki” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Głównym celem projektu była popularyzacja najnowszych badań naukowych w w/w dziedzinach. Każdy z 4
modułów obejmował zajęcia, które trwały razem 216
godzin i były realizowane przez ekspertów, pracowników naukowych Akademii WSB. Projekt przyczynił się do
wzrostu wiedzy i świadomości wśród osób 50+.
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Dąbrowscy Seniorzy - rowerami wzdłuż
Bałtyku

Klub Wolontariusza UTW
Akademii WSB

Wycieczki, rajdy i wyprawy naukowe - to jedna z najbardziej oczekiwanych i lubianych aktywności wśród
słuchaczy UTW Akademii WSB. W roku akademickim
2021/2022 odbyło się 18 wycieczek, rajdów po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Na wycieczkowej trasie znalazły się m.in.: Sandomierz, Kazimierz nad Wisłą, Żywiec,
Kraków, Poznań, Gniezno, Kalisz czy Olkusz. Zupełnie
niezwykłym wydarzeniem była wyprawa rowerowa „Dąbrowscy Seniorzy - rowerami wzdłuż Bałtyku”, która została zorganizowana dla uczczenia 100 lat zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Dąbrowscy Seniorzy pokonali
w ciągu 10 dni ponad 300 km z Kołobrzegu do Pucka.

Nieprzerwanie od 3 lat działa Klub Wolontariusza UTW
Akademii WSB, który w czasie pandemii zaangażowany
był w szycie maseczek, a w minionym roku podejmował liczne działania na terenie Dąbrowy Górniczej. Wolontariuszki - słuchaczki UTW Akademii WSB szyły wraz
z dąbrowianami świąteczne skarpety podczas Miejskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego; uczyły dzieci z szkół
podstawowych malować jajka wielkanocne pszczelim
woskiem; szyły na maszynie EKOworeczki i wiosenne
kokoszki podczas warsztatów „Wielkiego Testu Narzędziowni”. Aktywnie uczestniczyli również w akacjach pomocowych - „Solidarni z Ukrainą” czy „Zbiórki karmy dla
zwierząt ze schroniska”.
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Otwarta Akademia
Nauki
Otwarta Akademia Nauki Akademii WSB to cykl zajęć popularyzujących naukę, mających
na celu rozszerzenie programu kształcenia w szkołach średnich. Wykłady i warsztaty dla
młodzieży połączone są z prezentacją Uczelni. Uczniowie mają do wyboru kilkadziesiąt
wykładów i warsztatów z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych, humanistycznych,
medycznych i społecznych. Wykłady prowadzi wykwalifikowana kadra Akademii WSB.
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Otwarta Akademia Nauki
w liczbach w roku akademickim 2021/2022

750

godzin zajęć dydaktycznych z 17 dziedzin nauki

12 000

uczestników - uczniów i nauczycieli z 75 szkół
średnich z województwa śląskiego, małopolskiego
i świętokrzyskiego

500

maturzystów - uczestników Pogotowia
Maturalnego Online

120

nauczycieli i dyrektorów szkół średnich uczestniczyło
w cyklu webinariów i szkoleń przygotowanych
dla kadry pedagogicznej

500

ponad 500 wykładów/warsztatów dla uczniów

14

szkół średnich uczestniczących w projekcie „Uczelnie
Szkołom - o finansach z NBP II” oraz „Świat Oczami
Naukowców”

90

Złotych Indeksów Akademii WSB dla najlepszych
Maturzystów

62

szkoły partnerskie Akademii WSB. Do grona partnerów
w roku akademickim 2021/2022 dołączyły:
—
—

—

Zespół Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Olkuszu
Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących Meritum im. Piotra Kołodzieja
w Siemianowicach Śląskich
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Krynicy-Zdroju

Barbara Woźniak
Koordynator Otwartej Akademii Nauki w Akademii WSB
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Dzięki podpisanej współpracy III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała
Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej z Akademią WSB uczniowie
klas mundurowych mieli możliwość regularnego uczestniczenia w wielu
projektach organizowanych przez Uczelnię m.in. brali udział w wykładach
i warsztatach w ramach Otwartej Akademii Nauki z zakresu nauk medycznych,
ekonomicznych, psychologii, bezpieczeństwa narodowego oraz nowoczesnych
technologii. Pracownicy naukowi, eksperci, specjaliści prowadzili zajęcia
w sposób przystępny i profesjonalny, a wiedza była przekazywana w sposób
ciekawy i atrakcyjny dla młodzieży. Wykładowcy dołożyli wszelkich starań, aby
zaspokoić oczekiwania młodego pokolenia, pobudzając ich zainteresowania
prezentowaną tematyką i zachęcając do kreatywnego myślenia. Jesteśmy
zadowoleni z satysfakcjonującej współpracy z Akademią WSB. Jednocześnie
liczymy na dalszą owocną kontynuację współpracy umożliwiającą uczniom
pogłębianie wiedzy, zdobywanie praktycznych umiejętności oraz dodatkowych
kompetencji potrzebnych na rynku pracy.
Violetta Ziółko
Wicedyrektor III LO w Dąbrowie Górniczej

Radek Kotarski
Jak się uczyć, by nauka była skuteczna, a wiedza sama wchodziła do głowy?
Skuteczne rady w tym zakresie podał Radek Koterski podczas wykładu pt.
„Naucz się, jak się uczyć!”, który 30 września 2021 r. zainaugurował projekt
Otwartej Akademii Nauki. Prowadzący przybliżył uczestnikom zasady pracy
ludzkiego mózgu oraz metody skutecznego uczenia się opracowane przez
badaczy z całego świata, które pomagają przyjemnie i skutecznie przyswajać
wiedzę. Wykorzystując sprawdzone metody nauki nie tylko możemy zwiększyć swoją wiedzę, ale także poziom profesjonalizmu w codziennej pracy.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 600 uczniów wraz z nauczycielami ze szkół
średnich, m.in. z takich miast jak: z Będzin, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czeladź, Olkusz, Trzebinia czy Zawiercie oraz studenci i zaproszeni goście.

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
„Archipelag sztucznej inteligencji” - to tytuł książki oraz wykładu wygłoszonego 15 listopada 2021 r. w Akademii WSB przez prof. dra hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie, który był gościem projektu Otwarta Akademia Nauki.
W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 uczniów ze szkół ponadpodstawowych,
którzy aktywnie włączyli się w wykład. Najbardziej uważni słuchacze otrzymali
w prezencie książkę profesora Ryszarda Tadeusiewicza z dedykacją oraz stylową bluzę Akademii WSB.
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Złoty Student - program
wsparcia najzdolniejszych
studentów
Program mentoringowy, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, szkolenia
specjalistyczne, czy wizyty studyjne i spotkania z praktykami. To tylko niektóre formy
wsparcia najzdolniejszych studentów w ramach programu „Złoty Student”.

Projekt „Złoty Student” ma pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu talentów najlepszych studentów chcących podnosić swoje kompetencje i zdobywać nowe doświadczenia.
Specjalny program mentoringowy ma wspierać młodych ludzi w zakresie budowania potencjału zawodowego oraz świadomego kreowania ścieżki kariery przy
jednoczesnym zaangażowaniu w życie studenckie oraz
realizację działań na rzecz Uczelni. Dzięki temu najlepsi
studenci staną się ambasadorami Akademii WSB. Projekt to również promocja w środowisku akademickim
i zewnętrznym Uczelni wyróżniających się studentów.
Inauguracja projektu miała miejsce 9 listopada 2021 r.
w Akademii WSB. Uczestników projektu podczas inauguracji przywitali: dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor
ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii
WSB oraz dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju
Akademii WSB.

Uczestnicy Programu „Złoty Student”
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Wykład dla studentów „Jak zwiększyć moc umysłu w nowym roku?” wygłosiła dr Edyta Nowak-Żółty, Prodziekan
Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie.
Studenci zapoznali się również z działalnością akademickich kół naukowych i wzięli udział w warsztatach tematycznych. Na koniec wszyscy uczestnicy programu „Złoty
Student” otrzymali najnowsze gadżety Akademii WSB stylowe bluzy, idealne nie tylko na jesień.

Jestem najlepszym absolwentem Technicznych Zakładów
Naukowych w Dąbrowie Górniczej z lokatą 5,42, stąd otrzymałem Złoty Indeks w Akademii WSB. Wybór Uczelni okazał się strzałem w dziesiątkę, a wszystko rozpoczęło się od
indywidualnego spotkania z Jej Magnificencją Rektor Akademii WSB. Złoty Indeks to nie tylko stypendium w postaci bezpłatnych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia,
ale o wiele więcej! Uczestniczyłem m.in. w spotkaniach
coachingowych, dzięki którym poszerzyłem swoją świadomość w zakresie rozwoju zawodowego, brałem udział
w spotkaniach z Mentorem - ekspertem z dziedziny Cyber
Security, od którego otrzymałem cenne wskazówki. Niezwykle ciekawym doświadczeniem była również wizyta studyjna
w Microsoft Technology Center w Warszawie, w trakcie której poznałem przełomowe technologie tworzone w najnowocześniejszym centrum kompetencyjnym w Europie.
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W trakcie roku akademickiego uczestnicy projektu wzięli
udział również w specjalnie dedykowanych im szkoleniach z zakresu odporności psychicznej, personal brandingu, czyli kreowania marki osobistej jako niezbędnego
narzędzie do rozwoju oraz w warsztatach Design Thinking dotyczących tworzenia prostych rozwiązań trudnych problemów.

Dzięki udziałowi w projekcie nieustannie się rozwijam.
Zdecydowanie polecam studia w Akademii WSB!

Jestem studentką Akademii WSB na kierunku Zarządzanie.
Obecnie pracuję jako Specjalista ds. Marketingu w jednej
z bielskich firm. Jestem pasjonatką lotnictwa i podróży,
w przeszłości pracowałam jako Stewardess’a. Rozpoczęłam też naukę hiszpańskiego, uczestniczę w spotkaniach
Koła Naukowego Operatio, regularnie chodzę na siłownię
i pielęgnuję sporo swoich pasji. Uczestniczę w „Programie
Mentoringowym” AWSB pod czujnym okiem coacha. Cykliczne spotkania dały mi bardzo wiele - od nauki odpoczynku, przez ustalenie priorytetów, po wykorzystywanie czasu
w stu procentach!

Kamil Kordos
Student II semestru Informatyki, Laureat Złotego Indeksu
Uczestnik „Programu mentoringowego dedykowanego
Laureatom Złotych Indeksów”

Maria Nowicka
Studentka II semestru kierunku Zarządzanie
Uczestniczka „Programu mentoringowego dedykowanego
Laureatom Złotych Indeksów”
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Dzień Otwarty Akademii WSB

Wirtualna rzeczywistość w nauczaniu, zajęcia w laboratorium kryminalistycznym, prezentacja kół naukowych
oraz oferty studiów. To tylko część atrakcji Dnia Otwartego Akademii WSB, który odbył się 25 kwietnia 2022 r.,
stacjonarnie oraz online.
Dzień Otwarty Akademii WSB był doskonałą okazją
dla uczniów szkół średnich, aby zapoznać się z ofertą
edukacyjną, spotkać się ze studentami i zaznajomić
z Uczelnią. Podczas Dnia Otwartego Akademii WSB
uczestnicy otrzymali informatory oraz dowiedzieli się,
jakie możliwości rozwoju dają konkretne kierunki.

Młodzież wzięła udział w warsztatach m.in. z kryminalistyki, fizjoterapii, tworzenia gier komputerowych,
udzielania pierwszej pomocy, dowiedziała się jak działa
wirtualne studio oraz jakie są możliwości wykorzystania
wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości w nauczaniu.
W trakcie Dnia Otwartego odbyły się również spotkania ze studentami i członkami kół naukowych Akademii
WSB, przedstawicielami Akademickiego Związku Sportowego, działu współpracy z zagranicą, którzy opowiedzieli
o programie Erasmus+. Uczestnicy zwiedzili również wirtualną strzelnicę w Akademii WSB. Młodzi ludzie zapoznali się z szeroką ofertą studiów w Akademii WSB oraz
procesem rekrutacyjnym.

Cyfrowa AWSB
— Zintegrowany System Zarządzania
i Kształcenia wspomagany cyfrowo

„Uczelnia przyszłości to uczelnia, która umiejętnie implementuje technologie cyfrowe we wszystkie swoje procesy tak, by osiągnąć efekt synergii. Dzięki temu nauczanie
i uczenie się może być ciekawsze, bardziej interaktywne,
spersonalizowane i efektywne. Badania naukowe bardziej
dostępne i skuteczne w poszukiwaniu odpowiedzi na globalne wyzwania.
Dla Akademii WSB cyfrowa rewolucja to szansa na tworzenie środowiska sprzyjającego ciągłemu rozwojowi
i kreowaniu innowacji przez naszych Studentów, Absolwentów, Pracowników i Partnerów”.

dr Sabina Ratajczak
Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB
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Cyfryzacja - Akademia WSB
w chmurze
Jednym z głównych wyzwań strategicznych, jakie stoją przed Akademią WSB jest wybór
odpowiednich narzędzi cyfryzacji, ich przemyślane wdrażanie i właściwie wykorzystanie.
Uczelnia na bieżąco wdraża innowacyjne rozwiązania, dopasowując swoją ofertę do
zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym oraz na rynku pracy.

Transformacja cyfrowa w Akademii WSB nie polega jedynie na wdrażaniu kolejnych rozwiązań informatycznych,
to raczej zmiana sposobu myślenia o doświadczeniu studentów i pracowników, a także wypracowanie nowego
modelu biznesowego, szukanie nowych sposobów dostarczania wartości i oczywiście optymalizacji naszych
działań.

Cyfryzacja w praktyce
Cyfryzacja w Akademii WSB dotyczy działalności dydaktycznej, naukowej oraz administracyjnej. Cała infrastruktura informatyczna została przeniesiona do chmury.
Uczelnia, jako pierwsza w Polsce, wybrała chmurę
Amazon Web Services - najbardziej zaawansowaną
i rozbudowaną funkcjonalnie platformę cloud computing dostępną na rynku. Korzystają z niej takie firmy, jak np. Netflix, AirBnb czy Pinterest. Wdrożono wirtualne laboratoria, pozwalające studentom na zdalny
dostęp do specjalistycznego informatycznego oprogramowania, które do tej pory jest zainstalowane na stacjonarnych komputerach w uczelnianych laboratoriach.
Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem nowych e-usług,
które pozwolą studentom większość formalności załatwiać bez wychodzenia z domu.
Niewątpliwie trwająca 2 lata pandemia wymusiła na
uczelniach wyższych przejście na całkowicie zdalną edukację. To, co początkowo przerażało wiele osób, okazało się głównym czynnikiem, który przyspieszył trwające
procesy cyfryzacji. Studenci Akademii WSB spotykali
się na zajęciach realizowanych w aplikacji MS TEAMS,
ZOOM, Clickmeeting lub na platformie e-learningowej.
Wdrożono wirtualne laboratoria pozwalające studentom na zdalny dostęp do specjalistycznego informatycz-

nego oprogramowania, które jest zainstalowane na stacjonarnych komputerach w uczelnianych laboratoriach.

Kolejne etapy wdrażania innowacji
Następnym krokiem w stronę cyfryzacji w Akademii
WSB było wdrożenie systemu Inspera - jednego z najnowocześniejszych na świecie rozwiązań do egzaminowania. Jest to narzędzie, które pozwala nauczycielom
tworzyć różnorodne, pod względem typów pytań i zadań, testy egzaminacyjne. W ramach egzaminu studenci
mogą rozwiązywać zadania matematyczne, chemiczne,
programować w czasie rzeczywistym, analizować pliki dźwiękowe czy video. Inspera daje także możliwości
proctoringu, czyli bardzo zaawansowanego monitorowania przebiegu egzaminu. Dzięki takim rozwiązaniom
egzaminy są lepiej zabezpieczone - wszyscy studenci
mają równe szanse i mogą liczyć na sprawiedliwe oceny,
co podnosi jakość zdobywanego wykształcenia.

Edukacja hybrydowa
Akademia WSB buduje taki model edukacji, który pozwala łączyć ze sobą zalety kształcenia zdalnego i stacjonarnego. W ramach kształcenia zdalnego, np. z wykorzystaniem platformy e-learningowej studenci mają
dostęp do różnego rodzaju materiałów dydaktycznych,
w dogodnym miejscu, czasie, z dowolnego urządzenia.
Nauczyciel może tworzyć kursy z wykorzystaniem najwyższej jakości zasobów edukacyjnych dostępnych na
całym świecie, oferować materiały dodatkowe dla studentów chcących poszerzyć dane zagadnienie czy wykorzystywać niestandardowe metody oceny, jak np. ocena
wzajemna studentów. To daje większe szanse na per-
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sonalizację kształcenia i zwiększenie jego efektywności.
A w ramach stacjonarnej edukacji studenci mogą rozwijać swoje kompetencje praktyczne podczas warsztatów,

Nauka i Biznes

zajęć projektowych, ćwiczeń i wciąż budować bezpośrednie relacje z innymi.

Wirtualna i rozszerzona
rzeczywistość
Akademia WSB stawia na innowacyjne metody dydaktyczne, dlatego wirtualna
rzeczywistość, jako narzędzie dydaktyczne, jest w Uczelni coraz częściej stosowana.
Można wskazać na szereg korzyści płynących z wykorzystywania w dydaktyce
rzeczywistości wirtualnej, jako narzędzia umożliwiającego stworzenie angażujących
i innowacyjnych doświadczeń edukacyjnych. Co więcej - VR jest jedynie wstępem do,
o wiele bardziej zaawansowanej, rzeczywistości rozszerzonej, której zastosowanie
w kształceniu może przyczynić się do osiągania niewyobrażalnych dziś jeszcze
rezultatów edukacyjnych. To dzieje się już w Akademii WSB.

Wirtualna symulacja medyczna
w Akademii WSB
Czy można uczyć się medycyny ratunkowej w wirtualnej
rzeczywistości? Tak - mogą się o tym przekonać studenci
Akademii WSB, którzy do dyspozycji w ramach zajęć na
kierunku Ratownictwo medyczne mają wirtualną symulację medyczną. Oprogramowanie, dzięki wykorzystaniu
wirtualnej rzeczywistości, umożliwia naukę reagowania
i działania w zróżnicowanych sytuacjach, z jakimi na co
dzień muszą mierzyć się m.in. ratownicy medyczni.
Student, podczas wirtualnej symulacji, zakłada specjalne gogle, a przy pomocy kontrolerów Touch, które są jednocześnie jego wirtualnymi dłońmi, wykonuje czynności przy wirtualnych pacjentach.
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rem mózgu, zaawansowane czynności resuscytacyjne,
amputacja kończyn oraz tamowanie krwotoków, nauka
farmakoterapii z przygotowaniem i podawaniem leków
pacjentowi wirtualnemu.

Symulator starości
Studenci Akademii WSB mogą korzystać także z symulatora starości - oprogramowania umożliwiającego użytkownikowi wcielenie się w rolę osoby
starszej, cierpiącej na zaburzenia wzroku i słuchu na
przykładzie wizyty w wirtualnym urzędzie.

System ten pozwala naszym studentom przećwiczyć wszystkie procedury medyczne przy wykorzystaniu wirtualnego
pacjenta, jak np. z zakresu medycyny ratunkowej, pediatrii,
anestezjologii czy innych dziedzin medycyny. Do dyspozycji
jest bardzo duża baza scenariuszy możliwych do realizacji,
umożliwiających praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności teoretycznych. Ratownicy medyczni, którzy ukończą
studia w Akademii WSB, będą mogli w sposób profesjonalny
i szybki udzielać pomocy w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów, a przede wszystkim zadbają o ich komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Oprogramowanie powstało z myślą o pokazaniu użytkownikom, jak trudne bywają czynności dnia codziennego dla osób starszych. Symulator pomaga uświadomić, z jakimi ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi
zmagają się osoby starsze w placówkach publicznych.
Z „Symulatora starości” korzystają studenci Fizjoterapii,
Informatyki i Transportu, którzy w ramach swoich studiów realizują moduły projektowania uniwersalnego.
Chodzi o praktyczne projektowanie otoczenia, w taki
sposób, aby mogły być one użyte przez wszystkich ludzi,
w jak najszerszym zakresie, bez potrzeby adaptacji.

dr Bernadeta Kuraszewska
Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB

Wirtualna symulacja medyczna, jako połączenie dydaktyki, grafiki 3D oraz najnowocześniejszych metod animacji, stworzyła nieograniczone możliwości
realizacji scenariuszy w różnych środowiskach z zastosowaniem wirtualnych pacjentów.
Dzięki zastosowaniu wirtualnej rzeczywistości można
bardzo realistycznie przedstawić np. miejsce wypadku
czy katastrofy i dzięki temu studenci mogą trenować
przebieg procedur ratowniczych, które należy wykonać
przy tego typu zdarzeniach. Zajęcia z wykorzystaniem
gogli VR dają możliwość wejścia do świata wirtualnego,
gdzie odrywają się od bodźców zewnętrznych i mogą
skoncentrować się na zadaniu, jakim jest analiza sytuacji, szybkie badanie i udzielenie pomocy poszkodowanym w konkretnym zdarzeniu.
Przykładowe scenariusze wirtualnej symulacji medycznej dotyczą takich sytuacji, jak: wypadki masowe
i katastrofy, zaawansowane postępowanie z poszkodowanymi z urazami wielonarządowymi (głowy, klatki piersiowej, brzucha, kończyn dolnych i kończyn górnych),
zaawansowane postępowanie z poszkodowanymi z zawałem serca oraz innymi chorobami kariologicznymi,
zaawansowane postępowanie z poszkodowanymi z uda-

Środowisko „Symulatora Starości” działa w rzeczywistości
wirtualnej, multimedialnej wykreowanej wizji świata rzeczywistego, czyli virtual reality (VR). W przypadku „Symulatora Starości” wykreowaną rzeczywistością jest wirtualne
Starostwo Powiatowe wzorowane na istniejących urzędach.
Głównym celem aplikacji jest pokazanie zaburzeń widzenia
oraz słuchu osobie bez schorzeń. Poprzez „Symulator starości” edukujemy, pokazując jakie są najczęściej spotykane
choroby oczu oraz wady narządu słuchu wśród starszych
osób. Pozwala to na uzmysłowienie użytkownikowi, jak zaburzenia widzenia i słuchu wpływają na życie codzienne
osób starszych.
dr inż. Karol Jędrasiak
Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii
Akademii WSB
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Użytkownik wcielający się w osobę starszą może zapoznać się z chorobami wzroku wieku starczego oraz dokonać pewnych czynności podczas wizyty w urzędzie, jak
np.: odczytanie tablic informacyjnych, odczytanie dokumentów urzędowych, użytkowanie bankomatu, użytkowanie windy, odczytanie informacji z tablicy elektronicznej, wejście w interakcję z poszczególnymi obiektami czy
dokonanie oględzin urzędu wraz z możliwością wyboru
schorzenia.
Wirtualna rzeczywistość wykorzystywana w aplikacji
pozwala na skorzystanie z jednego z 19 scenariuszy
obejmujących takie choroby i schorzenia, jak: jaskra,
zaćma, starczowzroczność, krótkowzroczność, retinopatia diabetyczna, zwyrodnienie plamki żółtej, blask,
astygmatyzm, zaburzenia widzenia barw: protanopia,
protanomalia, deuteranopia, deuteranomalia, tritanopia, tritanomalia, achromatopsja, achromatomalia, niedosłuch i szumy uszne.

Sztuczna inteligencja w walce
z Fake newsami
Akademia WSB włączyła się w realizację projektu „AntyFake news, system do ochrony użytkowników przed
fałszywymi informacjami dystrybuowanymi w sieci Internet”, którego celem jest stworzenie narzędzia teleinformatycznego, które pozwoli na ostrzeganie użytkowników przed potencjalnie niebezpiecznymi treściami typu
Fake news, oraz pozwoli na prezentację rzeczywistych
treści mających podstawy naukowe zgodne tematycznie z dystrybuowanymi nieprawdziwymi informacjami,
które reprezentują zaakceptowany naukowo i oparty na
recenzowanych oraz sprawdzonych źródłach informacyjnych kontent informacyjny.
Z głównego celu projektu wynikają cele pośrednie, które
zakładają konieczność utworzenia modelu opisującego
związki przyczynowo - skutkowe związane z potencjalnym zagrożeniem treściami typu Fake news, podział
treści ze względu na ich tematykę oraz oszacowanie
związku pomiędzy klasami poszczególnych użytkowników systemu a reakcją na treści powodujące dezinformacje. Utworzony model pozwoli na realizację systemu
bazodanowego, który będzie przechowywał dane o treściach informacyjnych, próbki przykładowych treści typu
Fake news oraz informacje o profilach użytkowników
i ich podatnościach na oddziaływanie przez treści dezinformacyjne.
Realizacja projektu AntyFake news została podzielona
na 3 fazy. Faza I to prace obejmujące przygotowanie niezbędnych modułów efektywnego przetwarzania danych.
W tej fazie założono nie tylko zgromadzenie niezbędnych
dla realizacji projektu danych, ale również wybranie najlepszych algorytmów i narzędzi do ich przetwarzania
pod kątem detekcji Fake newsów. W fazie II działania zespołu badawczo-rozwojowego ukierunkowane zostaną
na stworzenie generycznego systemu, którego sercem
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będą metody detekcji oparte na algorytmach sztucznej
inteligencji. Ostatnia faza to bieżące działania mające
na celu ulepszenie powstałego systemu oraz przygotowanie do wdrożenia wyników osiągniętych w ramach
dwóch pierwszych etapów.
Narzędzie powstałe w wyniku prac, jako produkt komercyjny, będzie dostępne w ofercie firmy ITD24 sp. z o.o.
po zakończeniu wszystkich faz. Jego udostępnienie dla
węższej grupy testowych użytkowników będzie możliwe
już w trakcie realizacji projektu. Trudność przedsięwzięcia determinują nie tylko problemy teleinformatyczne
i przetwarzania danych, jakie należy rozwiązać, ale również problematyka badawcza z obszaru edukacji socjologii i interakcji z użytkownikami.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w analizie danych,
w tym tekstowych, selekcji i klasyfikowaniu informacji
ma ogromny potencjał, którego pełne znaczenie i rolę
można dostrzec już dziś. Projekt Akademii WSB to właśnie krok w tym kierunku. Podejmowane działanie zakłada stworzenie innowacyjnego rozwiązania technologicznego, lecz opiera się o znane już dziś, realne potrzeby
społeczne. Dlatego właśnie w pierwszym etapie projektu
przeprowadzono pogłębione badanie w celu rozpoznania „społecznego DNA Fake newsów”. Konieczne było
poznanie mechanizmów funkcjonowania dezinformacji w różnych grupach użytkowników mediów, opisanie
i sklasyfikowanie modeli uwzględniających poziomy
wrażliwości na poszczególne rodzaje fałszywych informacji, świadomości ich znaczenia, sposobów odnoszenia się do Fake newsów, mechanizmów chronienia się
przed nimi, a także specyfiki ich rozprzestrzeniania się
w przestrzeni mediów sieciowych.
Badacze wierzą, że system pozwoli na szersze przyjrzenie się rzeczywistości oraz umożliwi wypracowanie każdemu własnego poglądu na otaczającą nas
codzienność, jak i spojrzenie w przyszłość na podstawie wyciągniętych wniosków.
To bardzo ważne przedsięwzięcie w obecnych czasach.
Czas pandemii spowodował wzmożoną obecność internautów w sieci. Dezinformacja płynąca za pośrednictwem tego medium może w znaczący sposób wpłynąć
na wszelkie aspekty naszego życia. Dostęp do rzetelnej
i sprawdzonej informacji jest zatem kluczową kwestią,
a to główny cel oraz misja realizacji projektu.
Projekt realizowany jest w konsorcjum, w skład którego
wchodzą: ITD24 Sp. z o.o. jako Lider oraz Akademia WSB.
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Cyfrowa podróż po Akademii WSB
Już w roku akademickim 2022/2023 zostanie uruchomiona Uczelnia VR - narzędzie umożliwiające wirtualną wizytę w Akademii WSB. Przy pomocy gogli VR
studenci będą mieli możliwość odbycia cyfrowej podróży po budynku Akademii WSB.
Oprogramowanie do uruchomienia Uczelni VR ma
umożliwić zainteresowanym zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń Uczelni, korytarzy, schodów, infrastruktury wspomagającej osoby z niepełnosprawnościami oraz wejście w interakcję z elementami Wirtualnej
Uczelni, takimi jak zeskanowany personel Uczelni (awatary pracowników) czy obiekty znajdujące się na terenie Uczelni. Wirtualne awatary pracowników Uczelni
mają za zadanie wspomagać studentów w ich podróży po Uczelni VR. Oprogramowanie to będzie działało zarówno w formie aplikacji VR na platformie PC, jak
i w formie aplikacji na urządzenia mobilne. Ma umożliwić wizualizację treści z wykorzystaniem zestawu gogli
VR oraz aplikacji mobilnej z systemem Android z interfejsem polsko i anglojęzycznym.
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Poruszanie się po Uczelni będzie odbywało się za pomocą kontrolerów lub przycisków nawigacji w aplikacji
mobilnej. Aplikacja będzie zawierała przeniesione do VR
interaktywne elementy infrastruktury wspomagającej
osoby z niepełnosprawnościami, takie jak windy, podjazdy, sygnalizacje dźwiękowe itp. Co więcej - tryb nawigacji do miejsca docelowego umożliwia określenie typu
niepełnosprawności, a następnie wyliczenie i wskazanie
przez system optymalnej trasy uwzględniając możliwości przemieszania się danej osoby. Oprogramowanie
będzie umożliwiać dostęp do danych na temat utrudnień znajdujących się na trasie w postaci informacji na
temat szerokości przejazdów, długości trasy, kąta nachylenia podjazdów, siły potrzebnej do otwarcia drzwi
oraz obecności autozamykaczy, co pozwoli na dopasowanie trasy. Będzie także umożliwiać podgląd umiejscowienia elementów wspierających poruszanie się osób
z niepełnosprawnościami na holograficznej mapie całego
kampusu. Oprócz zaplanowania własnej trasy w budynku i wokół uczelni, będzie możliwe również jej zapisanie
i odtworzenie w ramach wirtualnego spaceru.
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Uczestnik wirtualnej wycieczki będzie mógł nawiązać interakcję z najważniejszymi jednostkami środowiska Uczelni, takimi jak: dziekanat, rektorat, kasa Uczelni, poszczególne sale
wykładowe, sale laboratoryjne oraz inne pomieszczenia, z których może korzystać student. Interakcja będzie także możliwa z zeskanowanymi osobami personelu Uczelni, prezentowanymi w aplikacji
w formie animowanych awatarów, posiadających przynajmniej 5 animacji, charakterystycznych dla stanowiska
i biura w jakim pracują. Pracownik Uczelni będzie mógł
założyć gogle wirtualnej rzeczywistości i wejść w interakcje z użytkownikiem. Podczas takiego spotkania pracownik administracyjny będzie mógł obsłużyć studentów
i załatwić sprawy bieżące związane z innymi pracownikami. Osoba zainteresowana będzie mogła skorzystać
z tzw. Telefonu VR, umieszczonego w biurach administracji, który po sygnale dźwiękowym umożliwi wirtualny
kontakt ze studentem lub pracownikiem korzystającym
z aplikacji.
Interakcja między użytkownikami będzie mogła odbywać się za pomocą głosu lub prezentacji transkrypcji
wypowiadanych słów z wykorzystaniem technologii
speech2text. Używanie wirtualnych gogli umożliwi dotykanie przedmiotów w wirtualnym świecie i wchodzenie
z nimi w interakcje polegającą na podnoszeniu przedmiotów, obracaniu ich, przekazywanie ich innym użytkownikom. Do przedmiotów, z którymi użytkownik może
wejść w interakcję powinny zaliczać się: drzwi, krzesła,
specjalistyczne sprzęty, będące wyposażeniem sal laboratoryjnych, niezbędne do kształcenia na konkretnym
kierunku studiów. Interakcja będzie sterowana ruchem
użytkownika. Użytkownicy specjalistycznego oprogramowania będą mogli zgłaszać swoje indywidualne potrzeby i sugestie co do np. dodania czy zlokalizowania
elementów infrastruktury będących ułatwieniami dla
osób z niepełnosprawnościami w postaci platformy podjazdowej, dodatkowej poręczy itd.
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Ponadto w wirtualnym świecie możliwe będzie dostosowanie środowiska do potrzeb indywidualnych związanych z zaniepokojeniem, stresem czy rozproszeniem
przez czynniki zewnętrzne, takie jak szum, hałas na korytarzach, wysokie dźwięki czy zbyt mocne światło. Czynniki takie będą mogły zostać wyłączone w wirtualnym
świecie, co pozwoli m. in. na skupienie się na nauce oraz
działaniach administracyjnych wolnych od zakłóceń.
Z uwagi na modułową budowę oprogramowania w przyszłości symulacja wirtualnej Uczelni będzie mogła być
rozbudowywana o dodatkowe elementy czy interakcje.
Wdrożenie Wirtualnej Uczelni odbywa się etapami.
Etap pierwszy, polegający na zeskanowaniu całej Uczelni (wszystkich pomieszczeń i pokoi, sal dydaktycznych
i pracowni dostępnych dla studentów) oraz terenów
dookoła budynku, został już wykonany. Skan zewnętrznych okolic budynku obejmował również przylegające
do niego parkingi, skwery oraz przystanki autobusowe,
dzięki czemu student z niepełnosprawnościami będzie
mógł dokładnie zaplanować swoją wizytę na Uczelni
oraz trasę dojazdu z uwzględnieniem miejsc parkingowych znajdujących się najbliżej wyjść dostosowanych dla
osób z niepełnosprawnościami. Podobnie wykonano już
skanowanie wybranych pracowników Uczelni oraz odebrano gogle VR. Etap trzeci, polegający na dostarczeniu
oprogramowania umożliwiającego wirtualną podróż po
budynku Uczelni i wejście w interakcję z elementami
Uczelni z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej jest
w trakcie kolejnych iteracji przed ostatecznym jego odbiorem.
Działania nad Uczelnią VR są prowadzone w ramach
projektu „ Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością”, dofinansowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju. Działanie: : 3.5 Kompleksowe programy szkół
wyższych.

Zrównoważony
rozwój
„W zrównoważonym rozwoju ważne jest budowanie jak
największej synergii człowieka z otaczającym go światem.
Rola Akademii WSB jest tutaj szczególna – oprócz realizacji
projektów naukowo-badawczych, wpisujących się w cele zrównoważonego rozwoju, dotyczących m.in. elektromobilności,
dostępności, odnawialnych źródeł energii, rozwoju turystyki
czy promocji ekologii, Uczelnia propaguje zrównoważone zachowania, inspiruje krytyczne i twórcze myślenie, pozwalające
znaleźć rozwiązania umożliwiające trwały rozwój.
To edukacja uważana jest za podstawowe narzędzie rozwiązywania największych światowych problemów, jak ubóstwo, epidemie, degradacja środowiska, niezrównoważona
konsumpcja, ocieplenie klimatu i wiele innych”.

Joanna Urbańska
Dyrektor Biura Rektora Akademii WSB,
Absolwentka studiów Master of Business Administration (partner: EY)
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Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Akademii WSB
do roku 2030
„Mamy świadomość, że jako Uczelnia wyższa możemy w sposób realny wpływać na
kształtowanie dobrych postaw w społeczeństwie, a nasze działania przekładają się
bezpośrednio na środowisko, zarówno akademickie, biznesowe, jak i naturalne.
Akademia WSB zarządzana jest w sposób zrównoważony, a teraz nadaliśmy temu formalny
charakter, wprowadzając Strategię Zrównoważonego Rozwoju Akademii WSB do roku 2030.
Została ona zatwierdzona i przyjęta przez Senat Akademii WSB, co pokazuje, że pracownicy
Uczelni mają świadomość współczesnych wyzwań i nadają im szczególny priorytet
w codziennej działalności. Strategia Zrównoważonego Rozwoju wpisuje się w misję, wizję
i cele strategiczne Akademii WSB. Takie działanie buduje wartość Uczelni, wpływa
na jej prestiż oraz wiarygodność w środowisku akademickim i biznesowym”.
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Rektor Akademii WSB

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals - SDGs) to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego
pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.
Cele stanowią podstawę nowej Agendy 2030 na rzecz
zrównoważonego rozwoju świata, uwzględniającej
aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Plan
ten wskazuje najważniejsze wyzwania naszych czasów.
Przedstawia wizję budowy lepszego świata z korzyścią
dla mieszkańców planety oraz jego naprawy. Inicjatorką wprowadzenia strategii zrównoważonego rozwoju
w Akademii WSB jest dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz,
prof. AWSB, Rektor Akademii WSB. Działania prowadzone przez Akademię WSB wpisują się w realizację 7 spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju
i związanych z nimi 169 działań zawartych w dokumencie “Przekształcania naszego świata: Agenda
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - 2030”. Uczelnia przygotowuje absolwentów świadomych współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, takich jak zmiany kli-

matyczne czy wyczerpywanie się zasobów naturalnych,
a także sposobów ich rozwiązywania oraz szerzenia stosownej wiedzy w społeczeństwie. Prowadzi programy
badawcze i edukację nastawione na upowszechnianie
zasad i praktyki zrównoważonego rozwoju, zarówno
w środowisku akademickim, jak i w otoczeniu zewnętrznym.
Akademia WSB proponuje edukację holistyczną, w której nauczanie przedmiotowe zastępowane jest poszukiwaniem kluczowych zależności i przedstawianiem spójnego obrazu świata oraz przygotowaniem do działania
w nim. Nauczanie służące zrównoważonemu rozwojowi
jest wspierane podejmowaniem konkretnych działań,
które przekładają się na funkcjonowanie uczelni i jej relacje z otoczeniem.
Wśród działań tych znajdują się m.in.:
—

zarządzanie

—

planowanie akademickich programów nauczania

—

zarządzanie funkcjonowaniem i zapewnieniem
funduszy
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—
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odpowiednie przygotowanie nauczycieli akademickich tak, aby poprzez swoje programy i metody
nauczania, skutecznie przygotowywali studentów
do mierzenia się z zagadnieniami zrównoważonego
rozwoju
przełamanie podziału na wąskie dyscypliny naukowe w nauczaniu akademickim i otwarcie na
dialog interdyscyplinarny, który jest niezbędny dla
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przygotowywania studentów do prawidłowego postrzegania i rozwiązywania złożonych problemów
współczesnej cywilizacji
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Akademii WSB do
roku 2030, która wpisuje się w misję, wizję i cele strategiczne Uczelni, została zaprezentowana i przyjęta przez
członków Senatu Akademii WSB podczas posiedzenia
w dniu 8 lipca 2022 r.

W związku z wejściem w życie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Akademii WSB wszystkie bieżące działania i aktywności Uczelni będą oznaczane ikonami Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są z tymi działaniami związane.

Międzynarodowa certyfikacja
Green Project Management
Akademia WSB uzyskała międzynarodową certyfikację Green Project Management (GPM), stając się
tym samym drugą uczelnią w Polsce oraz jedyną
w województwie śląskim, która może pochwalić się tym
międzynarodowym certyfikatem, rozpoznawalnym
w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów
wiedzy i kompetencji jutra - zrównoważonym rozwoju.
W ramach certyfikacji zespół 18 pracowników badawczo-dydaktycznych oraz administracyjnych Akademii
WSB wziął udział w szkoleniach Green Project Management (GPM), a następnie osobe te zostały wpisane do
międzynarodowego rejestru kierowników projektów
certyfikowanych przez GPM Global.
Podejście Green Project Management skupia się
na zarządzaniu projektami w zrównoważony sposób. Dostarcza 8 kompetencji niezbędnych do zrównoważonego zarządzania projektami, m.in. w zakresie:
analizy wpływu projektu na środowisko, gospodarkę,
społeczeństwo, praktycznej implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w projekty, systemu raportowania Global Reporting Initiative (GRI), odpowiedzialnej
komunikacji, etycznego łańcucha wartości, rozwoju ludzi
poprzez projekty w organizacji, zrównoważonego zarządzania zasobami, ekonomii obiegu zamkniętego.

Podejście GPM pozwala także zyskać świadomość szans
i korzyści płynących ze stosowania metodyki PRiSM™
i Standardu P5. Wszystkie zasady GPM są implementowane w 5 strategicznych kierunkach rozwoju Akademii WSB, programach kształcenia na studiach I i II
stopnia, studiach podyplomowych oraz MBA, a także
w ramach szkoły doktorskiej i seminariów doktorskich. Dzięki współpracy GPM EMEA z Akademią WSB
studenci mają możliwość zdobycia wiedzy i przystąpienia do certyfikacji GPM-b. Zyskają udokumentowane
umiejętności i wiedzę w zakresie stosowania zrównoważonych metod w projektach i zarządzaniu projektami, co
pozwoli im wyróżnić się spośród zdecydowanej większości kierowników projektów na rynku i otworzyć na nowe
możliwości rozwoju kariery zawodowej. To ważne, gdyż
pracodawcy poszukują potwierdzenia kompetencji w tak
dynamicznie rozwijających się obszarach, jak zarządzanie projektami, CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) czy raportowanie czynników pozafinansowych ESG
(skrót od Environmental, Social, Corporate Governance).
Trzystopniowy system certyfikacji GPM uruchomiony został w 2013 r. Został opracowany zgodnie z ISO 17024,
który jest międzynarodowym standardem dla jednostek
egzaminujących osoby fizyczne. Do tej pory przeprowadzono ponad 16 000 certyfikacji Green Project Management na świecie.
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Międzynarodowy certyfikat
Responsible Management
Education Partner
Akademia WSB jako pierwsza, i jak dotychczas jedyna uczelnia w Polsce,
uzyskała międzynarodowy Certyfikat Responsible Management Education Partner wydany przez GPM Global. Akademia WSB została doceniona
w uznaniu ciągłego zaangażowania w rozwój doskonałości akademickiej we
wspieraniu liderów, którzy są zaangażowani w tworzenie wartości społecznej,
ekonomicznej i środowiskowej poprzez praktykę zrównoważonego zarządzania projektami.

Dr Joel B. Carboni
GPM Founder and President

www.greenprojectmanagement.org

Certyfikat Green Office
Akademia WSB, w następstwie kompleksowego audytu certyfikującego, przeprowadzonego przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej, otrzymała certyfikat
ekologiczny Green Office. Fundacja przyznająca certyfikat, będąca oficjalnym w Polsce reprezentantem Foundation for Environmental Education (www.fee.global)
z siedzibą w Kopenhadze, ma na celu inicjowanie, realizowanie, wspieranie i promowanie działań mających
na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie
ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zdrowego trybu życia oraz społecznej odpowiedzialności.
Program Green Office jest formą środowiskowego systemu zarządzania w firmach i organizacjach
polegającym na systematycznym wprowadzaniu
proekologicznego funkcjonowania biura. Głównym
założeniem programu jest ograniczenie negatywnego
oddziaływania biura na środowisko poprzez oszczędne
gospodarowanie papierem, wodą, energią, minimalizację odpadów jak również promowanie prośrodowiskowych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
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Kalendarium
—

3 września 2021 r.
Porozumienie o współpracy z firmą GRUBER
LOGISTICS Sp. z o.o.

—

17 września 2021 r.
VI edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą
im. Karola Adamieckiego

—

6-10 września 2021 r.
XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
(MSPO) w Kielcach

—

17 września 2021 r.
Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych
w Trzebini partnerem Akademii WSB

—

7 września 2021 r.
Izabela Socha - studentka AWSB - Młodzieżową
Mistrzynią Polski w judo w kategorii wagowej 57 kg

—

17 września 2021 r.
„Trzeci Wiek na Start” czyli XIII Olimpiada Seniorów

9 września 2021 r.
Dofinansowanie dla projektu „EUREGIO-INFO”
z programu INTERREG V-A Republika Czeska
- Polska 2014-2020, którego partnerem jest AWSB

—

—

18 września 2021 r.
XIX Forum Coachingu i Superwizji

—

18 września 2021 r.
Uroczysta Sesja Naukowa z okazji 5. rocznicy
śmierci Profesora Andrzeja Grzywaka

—

19 września 2021 r.
Uroczystości upamiętniające pomordowanych
policjantów Zagłębia Dąbrowskiego - ofiar NKWD
z udziałem przedstawicieli Akademii WSB

—

20-22 września 2021 r.
XIII Europejski Kongres Gospodarczy, którego
AWSB była partnerem instytucjonalnym

—

21 września 2021 r.
Spotkanie międzynarodowej sieci TEIN - Transfrontier Euro-Institut Network, której członkiem jest
AWSB

—

22-24 września 2021 r.
Międzynarodowa Konferencja „Territorial
and Inter-Organizational Cooperation’2021”

—

23 września 2021 r.
Uroczystość nadania Doktora Honoris Causa Akademii WSB prof. dr. hab. inż. Michałowi Kleiberowi,
dr. h.c. multi w AWSB

—

24 września 2021 r.
Szkolenie dla pracowników Wsparcie Grupa
TAURON sp. z o.o.

—

25 września 2021 r.
Zarządzanie kryzysowe na kolei - ćwiczenia
„Tunel 21” z udziałem Katedry Transportu
i Informatyki oraz Katedry Nauk o Bezpieczeństwie
AWSB

—

28 września 2021 r.
Podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy
Akademią WSB a Urzędem Miasta Żywiec, wszyst-

—

9 września 2021 r.
Transgraniczna Letnia Szkoła „Cultural Managment:
Science and Education”

—

10 września 2021 r.
Finał projektu „Na przekór metryce osoby 50+
i seniorzy na srebrnym rynku pracy”, realizowanego
przez AWSB, dofinansowanego w ramach
programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z udziałem
Krzysztofa Respondka

—

—

—

—

13-14 września 2021 r.
II Forum Metodyczne dla Szkół Średnich - Lekcja
Fińska
15 września 2021 r.
Ogólnopolska Konferencja pt. "Społeczna
Odpowiedzialność Biznesu - CSR", zorganizowana
przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Katowicach wraz z Akademią WSB
16 września 2021 r.
Złoty Jubileusz pracy naukowej i uzyskania stopnia
doktora nauk ekonomicznych przez prof. zw. dra
hab. Franciszka Piontka, dra h.c. w ramach Konferencji Naukowej „Od zrównoważonego rozwoju
do teorii i zarządzania rozwojem”
16-17 września 2021 r.
Spotkanie konsultacyjne polskich i czeskich nauczycieli w ramach projektu EDUMARK: Orientacja zawodowa jako element procesu edukacji na
transgranicznym rynku pracy Euroregionu Śląska
Cieszyńskiego
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kimi Gminami Powiatu Żywieckiego oraz Zarządem
Terenowym Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa śląskiego działającego przy Komendzie
Powiatowej Policji w Żywcu

—

14 października 2021 r.
Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab.
Mirosławy Nowak-Dziemianowicz w ramach XXV
Międzynarodowej Konferencji Naukowej SOCIALIA
2021

—

29-30 września 2021 r.
Warsztaty w ramach projektu ProSPeReS - AWSB
reprezentował dr Łukasz Szymankiewicz, członek
zespołu badawczego ProSPeReS

—

14 października 2021 r.
Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB ekspertem podczas Europejskiego Tygodnia Regionów
i Miast w Brukseli

—

30 września 2021 r.
Inauguracja Otwartej Akademii Nauki - wykład
Radka Kotarskiego pt. „Naucz się jak się uczyć!”

—

—

30 września 2021 r.
Podpisanie porozumienia o współpracy Akademii
WSB z Izbą Administracji Skarbowej w Krakowie

—

1 października 2021 r.
Gala Akademicka studiów Master of Business
Administration, prowadzonych we współpracy z EY

—

3 października 2021 r.
Widowisko „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu”
- Akademia WSB partnerem i współorganizatorem
wydarzenia

14 października 2021 r.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne
technologie dla bezpieczeństwa miejsc użyteczności publicznej” - podsumowanie projektu realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności
Państwa pt. „Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości
materiałów wybuchowych” finansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych na podstawie umowy nr DOB-BIO9/27/01/2018

—

15 października 2021 r.
Uroczysta Inauguracja Studiów Podyplomowych
Master of Business Administration prowadzonych
w partnerstwie z EY dla Straży Pożarnej

—

21 października 2021 r.
Porozumienie o współpracy z Centrum Zdrowia
w Mikołowie Sp. z o.o.

—

21 października 2021 r.
Student Akademii WSB - Maciej Bochenek
wygrał FIZJODERBY 2021 - Olimpiadę młodych
fizjoterapeutów

—

21-22 października 2021 r.
Seminarium Naukowo-Techniczne „Znaczenie
Bocznic i Terminali w Strategii Rozwoju Kolei
Polskiej”

—

22 października 2021 r.
dr Krzysztof Czupryna z Akademii WSB zdobył
Brązowy Medal na Mistrzostwach Świata

—

22 października 2021 r.
Porozumienie o współpracy z Biurem Rzecznika
Małych i Średnich Przedsiębiorców

—

22-23 października 2021 r.
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania
organizacjami”

—

26 października 2021 r.
I Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR
w ramach konferencji „Szkoła przyszłości”

—

26 października 2021 r.
Porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Beskidzką
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

—

3 października 2021 r.
V Seminarium Naukowe pt. „Współczesne uwarunkowania organizowania badań w naukach o bezpieczeństwie oraz naukach pokrewnych”

—

4 października 2021 r.
Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

—

7 października 2021 r.
Akademia WSB na Europejskim Forum Przyszłości

—

7 października 2021 r.
Porozumienie o współpracy ze Śląską Izbą Lekarską
w Katowicach

—

8 października 2021 r.
Jak mierzyć i usprawniać biznes - produkcja, usługi,
projekty - konferencja

—

11-15 października 2021 r.
„Ukraińsko-Polskie Warsztaty Postaw Przedsiębiorczych w dobie nowoczesnych technologii” - projekt
realizowany w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady
Wymiany Młodzieży

—

13 października 2021 r.
Dzień Ratownictwa Medycznego

—

14 października 2021 r.
John L. GRONSKY, generał Armii Stanów Zjednoczonych w stanie spoczynku - gościem Akademii WSB

—

14 października 2021 r.
Inauguracja Roku Akademickiego Doktorantów
w Akademii WSB
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—

28 października 2021 r.
Gala Sportu z okazji 20-lecia Akademickiego
Związku Sportowego AWSB

—

9 listopada 2021 r.
Inauguracja projektu „Złoty Student”

—

—

10 listopada 2021 r.
Międzynarodowe Koło Naukowe Bezpieczeństwa
Save the World Akademii WSB otrzymało nominację do grona pięciu finalistów prestiżowej Nagrody
„Pro Juvenes” w kategorii „Studencki projekt roku”
za projekt pt. „Zrozumienie przeszłości, bezpieczeństwem przyszłości. Pamięci więźniów KL Auschwitz-Birkenau”
10 listopada 2021 r.
Wykład Andrzeja Kacorzyka, Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz podpisanie
porozumienia o współpracy Akademii WSB
z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście

—

12 listopada 2021 r.
Porozumienie o współpracy z Okręgową Izbą
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

—

15 listopada 2021 r.
„Archipelag sztucznej inteligencji” - wykład prof.
Ryszarda Tadeusiewicza w ramach Otwartej
Akademii Nauki

—

18 listopada 2021 r.
Akademia WSB w „Złotej Piętnastce” Rankingu
Programów MBA Perspektywy 2021

—

18 listopada - 3 grudnia 2021 r.
Katowicka Akademia Rozwoju Przedsiębiorcy bezpłatne szkolenia online dla katowickich przedsiębiorców, organizowane przez Regionalną Izbę
Gospodarczą w Katowicach z Miastem Katowice,
ze wsparciem Akademii WSB

—

22 listopada 2021 r.
Gala Akademicka Executive MBA (Partner: Webster
University) oraz Master of Business Administration
(Partner: EY)

—

24 listopada 2021 r.
Wniosek dr hab. Joanny Kurowskiej - Pysz, prof.
AWSB pt. „Kryzys w kopalni Turów i jego wpływ na
czesko-polską współpracę transgraniczną: ocena,
wnioski i rekomendacje” uzyskał dofinansowanie
w ramach programu Grantów Interwencyjnych
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

—

26 listopada 2021 r.
Dzień Podchorążego w Akademii WSB

—

26 listopada 2021 r.
Podpisanie listu intencyjnego z KSSE w sprawie
współpracy przy realizacji projektu, dotyczącego
kształtowania spójnych elementów zrównoważonego rozwoju tj.: wzrostu gospodarczego, inkluzywno-
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ści społecznej, ochrony środowiska poprzez rozwój
Specjalnych Stref Ekonomicznych, koordynowanego przez Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii
WSB
—

30 listopada 2021 r.
Porozumienie o współpracy z RIW Grupą Sp. z o.o.

—

1 grudnia 2021 r.
Porozumienia o współpracy z Euroterminalem
Sławków Sp. z o.o. oraz Terminalami Przeładunkowymi Sławków-Medyka Sp. z o.o.

—

1 grudnia 2021 r.
Porozumienie o współpracy z MERIMED LTD
z Londynu

—

5 grudnia 2021 r.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego

—

7 grudnia 2021 r.
Dr Sabina Ratajczak uczestniczyła w konferencji
I/ITSEC 2021 w Orlando (USA)

—

10 grudnia 2021 r.
Absolwent Seminarium Doktorskiego dr Leszek
Zelek zajął III miejsce w XXIII Ogólnopolskiej edycji
"Konkursu dla najlepszych prac magisterskich
i doktorskich w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej"

—

13 grudnia 2021 r.
Szkolenie metodyczne dla funkcjonariuszy Straży
Granicznej w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania
śladowych ilości materiałów wybuchowych”

—

13 grudnia 2021 r.
Konferencja podsumowująca projekt pn.:
„EDUMARK: Orientacja zawodowa jako element
procesu edukacji na transgranicznym rynku pracy
Euroregionu Śląska Cieszyńskiego”

—

14 grudnia 2021 r.
Dr Sabina Ratajczak dołączyła
do Rady Akredytacyjnej ACEEU

—

15 grudnia 2021 r.
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki
w Pszczynie dołączył do grona partnerów
Akademii WSB

—

15 grudnia 2021 r.
Regionalne Gospodarcze Zamknięcie Roku oraz
Spotkanie Firm Członkowskich RIG w Katowicach

—

16 grudnia 2021 r.
Porozumienie o współpracy z firmą Microsoft
Sp. z o.o.

—

20 grudnia 2021 r.
Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna,
prof. AWSB powołana na członka Rady Naukowej
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
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—

22 grudnia 2021 r.
Akademia WSB dołączyła do grona członków IREG
Observatory on Academic Ranking and Excellence

—

1 stycznia 2022 r.
Dr hab. Joanna Kurowska - Pysz, prof. AWSB została
nominowana do Naukowej Rady Doradczej UniGR-Center for Border Studies na okres dwóch lat

—

—

—

02 lutego 2022 r.
Porozumienie o współpracy ze Śląskim Centrum
Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu,
Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie oraz Szpitalem Powiatowym w Oświęcimiu

—

5-11 lutego 2022 r.
Tydzień Bezpłatnych Szkoleń

—

7 lutego 2022 r.
VIII Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych
Osobowych

—

11 lutego 2022 r.
Gala Akademicka studiów podyplomowych

—

18 lutego 2022 r.
Porozumienie o współpracy z Shiffman Image
Institute

—

21-25 lutego 2022 r.
Pierwsza sesja badań terenowych w ramach projektu „Kryzys w KWB Turów i jego wpływ na czesko-polską współpracę transgraniczną: ocena, wnioski
i rekomendacje”

—

23 lutego 2022 r.
Konferencja prasowa „Bezpieczeństwo uczestników
zgromadzeń religijnych”

—

20 stycznia 2022 r.
Akademia WSB zagrała z WOŚP

25 lutego 2022 r.
Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB powołany na Członka Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

—

20 stycznia 2022 r.
Walne Zebranie Członków Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - oddział Dąbrowa
Górnicza

28 lutego 2022 r.
Spotkanie Firm Członkowskich RIG w Katowicach z
udziałem dra hab. Marcina Lisa, prof. AWSB oraz
Pana Marka Zubera

—

21 stycznia 2022 r.
Złoty Laur im. Adama Piwowara dla Rektor
Akademii WSB

5 marca 2022 r.
Gala Akademicka studiów podyplomowych
w Bielsku-Białej

—

5 marca 2022 r.
Inauguracja studiów MBA dla Policji

—

8 marca 2022 r.
Edukacja międzykulturowa - spotkanie w Wilnie.
Projekt w ramach Erasmus+

—

8 marca 2022 r.
Kurs samoobrony dla kobiet z okazji Dnia Kobiet

—

9 marca 2022 r.
Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
w Akademii WSB z pozytywną oceną Polskiej
Komisji Akredytacyjnej

—

11 marca 2022 r.
Gala Akademicka studiów podyplomowych

—

13 marca 2022 r.
Podczas turnieju Finałowego Akademickich
Mistrzostw Śląska, rozgrywanego na obiektach
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, siatkarki i siatka-

5 stycznia 2022 r.
Szkolenia z obsługi dronów dla studentów
Akademii WSB
14 stycznia 2022 r.
„Uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa
wewnętrznego” - II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa

—

14 stycznia 2022 r.
Dzień Bezpieczeństwa w Akademii WSB

—

17 stycznia 2022 r.
III Marsz Pamięci - hołd dla więźniów KL Auschwitz-Birkenau

—

19 stycznia 2022 r.
„Vilnius Security Forum 2022 r”. z udziałem
eksperta Akademii WSB - dra hab. Adriana
Siadkowski, prof. AWSB

—

—
—

—

—

—
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19 stycznia 2022 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Bezpieczeństwo - Nauka - Praktyka”

25 stycznia 2022 r.
Porozumienie o współpracy z „Ślązak, Zapiór i Partnerzy - Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych”
27 stycznia 2022 r.
„Biznes i nauka w czasach pandemii - wnioski,
wyzwania, szanse i zagrożenia” - Sympozjum Kół
Naukowych, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Katowicach przy
współpracy pięciu uczelni wyższych z województwa
śląskiego, w tym Akademii WSB

—

27 stycznia 2022 r.
Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku
w Katowicach

—

28 stycznia 2022 r.
Międzynarodowa konferencja pt. „CHALLENGES
AND PERSPECTIVES Jewish, Christian, and Muslim
Interfaith Dialogue”

wrzesień 2022

rze z AZS AWSB wywalczyli awans do Akademickich
Mistrzostw Polski
—

17 marca 2022 r.
Studentka na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - Jagoda Nocoń zdobyła I miejsce w konkursie
na najlepszą pracę pisemną związaną z funkcjonowaniem uczelni i studentów w dobie pandemii
Covid-19, organizowanym przez Wyższą Szkołę
Policji w Szczytnie

—

18 marca 2022 r.
Porozumienie o współpracy z MedApp S.A. polską
spółką technologiczno-medyczną

—

21-27 marca 2022 r.
18. Festiwal Nauki

—

25 marca 2022 r.
Gala Akademicka MBA

—

25-26 marca 2022 r.
Marsz „Śladami I transportu kobiet do KL Auschwitz. NIGDY WIĘCEJ WOJNY” - hołd ofiarom II
wojny światowej i sprzeciw wobec agresji Rosji na
Ukrainę, zorganizowany przez Międzynarodowe
Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Save the world”
i Akademickie Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście Akademii WSB

—

29 marca 2022 r.
V Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji
do współczesności”

—

30 marca 2022 r.
Wizyta studyjna Prorektor ds. Nauki i Kształcenia
dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny, prof.
AWSB w USA oraz udział w konferencjach: „The
Business Agility Conference” (organizowanej przez
Business Agility Institute) i „Change the World” (organizowanej przez fundację stowarzyszoną z ONZ)

—

30 marca 2022 r.
Współpraca Akademii WSB i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Metropolitalnego
Funduszu Wspierania Nauki

—

31 marca 2022 r.
Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów
I i II stopnia w Dąbrowie Górniczej

—

1 kwietnia 2022 r.
Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów
I i II stopnia w WZ AWSB w Cieszynie

—

4 kwietnia 2022 r.
Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów
I stopnia w WZ AWSB w Żywcu

—

4-8 kwietnia 2022 r.
II Mistrzostwa Akademii WSB w e-biegu terenowym
na 5 km w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Klas
o Profilu Mundurowym
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5 kwietnia 2022 r.
Bezpłatna wizyta studyjna w Centrum logistycznym
Interporto Quadrante Europa S.p.A. w Weronie

—

5 kwietnia 2022 r.
Udział dra hab. Marcina Lisa, prof. AWSB w debacie
pt. „Wyzwania kształcenia dualnego”podczas VI
Konferencji eDUAL w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej

—

5 kwietnia 2022 r.
Wizyta i wykład prof. Nadii Lutsan z Uniwersytetu
w Iwano-Frankiwsku w Akademii WSB

—

6-7 kwietnia 2022 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. „Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych
i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy?”

—

7 kwietnia 2022 r.
XVII edycja Europejskiego Kongresu KAIZEN™

—

11 kwietnia 2022 r.
Rozpoczęcie bezpłatnych, stacjonarnych kursów
języka polskiego oraz bezpłatnego e-learningowego
kursu dla obywateli Ukrainy

—

11 kwietnia 2022 r.
Akademia WSB uzyskała międzynarodową
akredytacją IPMA Student

—

11 kwietnia 2022 r.
Pomoc humanitarna dla Lwowskiego Uniwersytetu
Bezpieczeństwa Życia w Lwowie

—

12 kwietnia 2022 r.
Patronat Akademii WSB nad klasą językowo-biznesową I LO w Siemianowicach Śląskich

—

14 kwietnia 2022 r.
Porozumienie o współpracy z firmą Sopra Steria
Polska

—

19 kwietnia 2022 r.
Test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego
w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu
Mundurowym

—

21 kwietnia 2022 r.
Akademia WSB partnerem Konferencji Naukowej
pt. „Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych
- nauka i praktyka” w Uczelni Państwowej im. Jana
Grodka w Sanoku

—

21 kwietnia 2022 r.
Turniej Counter-Strike: Global Offensive online
w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu
Mundurowym

—

22 kwietnia 2022 r.
Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof.
AWSB została powołana po raz kolejny do Zespołu
„Doskonała nauka” MEiN
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—

22 kwietnia 2022 r.
Konferencja naukowa „Diagnostyka funkcjonalna
w praktyce - zaburzenia funkcjonowania zmysłów”

—

13 maja 2022 r.
X Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym
- gala wręczenia nagród

—

25 kwietnia 2022 r.
Dzień Otwarty Akademii WSB

—

—

25-27 kwietnia 2022 r.
Akademia WSB partnerem 14. Europejskiego
Kongresu Gospodarczego

—

26-27 kwietnia 2022 r.
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
- Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka

14-17 maja 2022 r.
Na zaproszenie Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB wraz z dr. Łukaszem Szymankiewiczem z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie odbyli
wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego
w Brukseli

—

17 maja 2022 r.
Porozumienie o współpracy z Urzędem
Komunikacji Elektronicznej

—

17 maja 2022 r.
Porozumienie o współpracy ze Śląskim Oddziałem
Krajowej Izby Doradców Podatkowych

—

26-28 kwietnia 2022 r.
THE Innovation and Impact Summit z udziałem
Akademii WSB

24 maja 2022 r.
Porozumienie o współpracy z Politechniką Krakowską - Wydział Mechanicznym

—

27-28 kwietnia 2022 r.
Międzynarodowa Konferencja Policji z udziałem
Profesorów AWSB podczas Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE w Kielcach

24-25 maja 2022 r.
Posiedzenie plenarne w Atenach w ramach projektu ProSPeReS z udziałem przedstawicieli Komisji
Europejskiej

—

25 maja 2022 r.
Porozumienie o współpracy z Gminą Hażlach

—

26 maja 2022 r.
II Konferencja pt.: „Jak zmierzyć i usprawnić biznes”

—

28 maja 2022 r.
Jubileusz Akademii WSB 27 + 2 w NOSPR z udziałem
Piotra Rubika z Orkiestrą

—

30 maja - 2 czerwca 2022 r.
Udział studentów w Międzynarodowych Targach Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hanower
Messe 2022 r. w Niemczech

—

2 czerwca 2022 r.
Wizyta badawcza na University California San Diego
w Stanach Zjednoczonych oraz wykład dra hab.
Macieja Witkowskiego, prof. AWSB dla doktorantów
Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego

—

3 czerwca 2022 r.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Industry 5.0"

—

4 czerwca 2022 r.
Konferencja Naukowa „Strategiczne problemy
bezpieczeństwa”

—

6 czerwca 2022 r.
Wizyta Studentów AWSB w Microsoft Technology
Center

—

7 czerwca 2022 r.
Konferencja pt. Gospodarka Górnego Śląska
w drugiej Rzeczypospolitej organizowana przez
AWSB oraz Narodowy Bank Polski

—

—

—

—

—

—

—

26 kwietnia 2022 r.
Zarząd Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska” w uznaniu dokonań dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii
WSB dla promocji nauki polskiej i rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego wyróżnił Panią Rektor
tytułem „Promotor Polski”

28 kwietnia 2022 r.
Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej
na kierunku Transport dla Akademii WSB
28 kwietnia 2022 r.
Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół
Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
28 kwietnia 2022 r.
Porozumienie pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A., Akademią WSB, firmą MotoProfil
(właściciel marki ProfiAutol) oraz spółką VRTechnology w sprawie współpracy w zakresie rozwijania projektów wykorzystujących narzędzia VR do
kształcenia uczniów techników i szkół branżowych
9-12 maja 2022 r.
Wizyty studyjne w Pradze, Wiedniu i Budapeszcie
w ramach projektu badawczego ProSPeReS Protection System for large gatherings of People
in Religious Sites

—

12 maja 2022 r.
Konferencja „Ziemia 3.0”

—

13-14 maja 2022 r.
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania
organizacjami”

wrzesień 2022

—

7 czerwca 2022 r.
Akademia WSB uzyskała międzynarodową
certyfikację Green Project Management (GPM)

—

7 czerwca 2022 r.
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński podjął decyzję o włączeniu Biblioteki Akademickiej im. prof. J. Altkorna AWSB do Ogólnokrajowej
Sieci Bibliotecznej

—

9-10 czerwca 2022 r.
Jubileusz 25-lecia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z udziałem dra hab. Marcina
Lisa, prof. AWSB

—

9-10 czerwca 2022 r.
9. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „New Trends in Management and Production
Engineering - Regional, Cross-Border and Global
Perspectives”

—

10 czerwca 2022 r.
Początek wyprawy Dąbrowskich Seniorów Rowerami wzdłuż Bałtyku, w której uczestniczyło
6 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Akademii WSB

—

11 czerwca 2022 r.
II Konferencja Naukowa Doktorantów
nt. „Wybrane problemy badań bezpieczeństwa”

—

14 czerwca 2022 r.
Na rowerach z Tarnowa do Oświęcimia. II. „Rowerowy Hołd Pamięci” ofiarom KL Auschwitz z udziałem
przedstawicieli Akademickiego Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście i Międzynarodowego
Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Save the World”
Akademii WSB

—

—

14 czerwca 2022 r.
Porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół
nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu
i Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich
15 czerwca 2022 r.
Spotkanie w ramach cyklu „W Dwa Ognie” „Globalne i lokalne konteksty tożsamości pisarza”

—

15 czerwca 2022 r.
Legia Akademicka - wręczenie kart powołań
studentom Akademii WSB

—

20-24 czerwca 2022 r.
Międzynarodowy finał Pilotażu projektu INTRIDE

—

21 czerwca 2022 r.
Gala zakończenia roku akademickiego 2021/2022 r.
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii WSB
w Dąbrowie Górniczej
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—

21 czerwca 2022 r.
Uroczystość nadania Doktora Honoris Causa
Akademii WSB prof. dr. hab. Krzysztofowi Jajudze,
dr. h.c. multi

—

22 czerwca 2022 r.
W Rankingu Szkół Wyższych - Perspektywy 2022
Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce

—

23 czerwca 2022 r.
I edycja ogólnopolskiej konferencji „Zrównoważony
rozwój przedsiębiorstw”, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Katowice
oraz Akademię WSB

—

23-24 czerwca 2022 r.
Konferencja IREG 2022 w Warszawie z udziałem
dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny,
prof. AWSB

—

23-25 czerwca 2022 r.
V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVII
Kongres Techników Polskich z udziałem dra hab.
Marcina Lisa, prof. AWSB

—

26-30 czerwca 2022 r.
Akademia WSB na Światowym Forum Miejskim
(WUF11)

—

27-29 czerwca 2022 r.
Dr Paulina Polko na spotkaniu komitetu zarządzającego akcji COST Ca20107: „Connecting Theory and
Practical Issues of Migration and Religious Diversity” na Vytautas Magnus University w Kownie

—

28 czerwca 2022 r.
Jubileusz 10-lecia działalności Centrum Badań
i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB
oraz koncert charytatywny „Śląskie-Ukrainie”

—

29 czerwca 2022 r.
Gala Akademicka studiów podyplomowych

—

1 lipca 2022 r.
Akredytacja KAUT dla kierunku Transport w Akademii WSB

—

1 lipca 2022 r.
Gala Akademicka studiów podyplomowych

—

2 lipca 2022 r.
Gala Akademicka studiów MBA

—

4 lipca 2022 r.
Spotkanie w ramach cyklu „W dwa ognie” - „Sztuka
kulinarna jako życiowa pasja. Czy to przepustka do
życia?”

—

5 lipca 2022 r.
Gala Akademicka studiów podyplomowych
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6 lipca 2022 r.
Muzeum Auschwitz uhonorowało nagrodami „Gdyby zabrakło dziesięciu” wolontariuszy i przedstawicieli instytucji wspierających wolontariat w miejscu
pamięci - nagrody otrzymali dr hab. Robert Socha,
prof. AWSB oraz Wiktoria Kolano

—

8 lipca 2022 r.
Spotkanie w ramach cyklu „W Dwa Ognie” - „Nauka i kultura jako dwa filary rozwoju społeczności
lokalnych”

—

13 lipca 2022 r.
Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów
I stopnia w Dąbrowie Górniczej

—

13-14 lipca 2022 r.
I Edycja Kongresu VRT z udziałem dr Sabiny Ratajczak, która odebrała wyróżnienie w kategorii „VR
w edukacji” za szczególne osiągnięcia z wykorzystaniem VR w Akademii WSB

—

14 lipca 2022 r.
Gala wręczenia dyplomów absolwentom studiów
II stopnia w Dąbrowie Górniczej

—

16 lipca 2022 r.
Gala wręczenia dyplomów zagranicznym
Absolwentom studiów I i II stopnia w Dąbrowie
Górniczej

wrzesień 2022

—

23-30 lipca 2022 r.
The Oxford University Summer School for Adults
z udziałem dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny, prof. AWSB

—

27 lipca 2022 r.
Umowa o współpracy z firmą Sped Partner

—

8 sierpnia 2022 r.
Pracownicy Akademii WSB ufundowali sprzęt dla
ukraińskiej uczelni - Państwowego Lwowskiego
Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia

—

20 sierpnia 2022 r.
Akademia WSB partnerem Ogólnopolskiej Akcji
„Motoserce”

—

24 sierpnia 2022 r.
Akademia WSB otrzymała certyfikat Ministra
Zdrowia potwierdzający uzyskanie akredytacji dla
kierunku Pielęgniarstwo. Certyfikat z rąk Wiceministra Zdrowia Pana Piotra Brombera w siedzibie
Ministerstwa Zdrowia, odebrała Rektor Akademii
WSB

—

22-26 sierpnia 2022 r.
Polsko-duńskie badania nad rolą mediów społecznościowych w integracji mniejszości narodowych
na pograniczach

wrzesień 2022
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