
Summer WSB NEWS 

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność przesłać do Państwa świeżą porcję informacji z Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Chcemy być bliżej Państwa, dlatego wysyłamy 
newsy dotyczące wydarzeń, szkoleń, studiów podyplomowych oraz partnerstw 
podpisywanych z biznesem. 
Zapraszamy do kontaktu z nami: 
programfirma@wsb.wroclaw.pl 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące współpracy z naszą 
Uczelnią.
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WSB Business&Tutors Day

Nowość w ofercie studiów MBA  
- Executive dla Project Managerów

Już 16 września jedno wydarzenie połączy dwa światy – biznesu i edukacji. Na osoby 
zawodowo zajmujące się kształceniem i terapią czekają bezpłatne warsztaty 
z praktykami, lekcja pokazowa oraz wykłady specjalne przygotowane przez 
Stowarzyszenie Wiosna i CRZ Krzywy Komin. Dla przedsiębiorców, pasjonatów 
technologii i rynku startupów odbędzie się konferencja poświęcona efektywności 
w biznesie, której partnerem jest społeczność AULA Polska Wrocław.

WSB Business &Tutors Day to nowa odsłona jesiennej edycji dni studiów 
podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wydarzenie ma 
charakter otwarty, podzielone jest na dwa bloki – Tutors Day poświęcony 
rozwojowi kompetencji personalnych, pedagogice, coachingowi i psychologii oraz 

Business Day poświęcony zarządzaniu firmą, finansowaniu, 
innowacjom i przywództwu. Partnerem biznesowej części 
wydarzenia jest Aula Polska Wrocław, inicjatywa zrzeszająca 
przedsiębiorców technologicznych z Dolnego Śląska. Natomiast 
podczas Tutors Day odbędą się również wykłady specjalne 
poświęcone innowacyjnym metodom kształcenia. Wygłoszą 
je przedstawiciele Stowarzyszenia WIOSNA znanego z akcji 
społecznych Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości oraz 
działającego we Wrocławiu Centrum Rozwoju Zawodowego 
Krzywy Komin, które jest inicjatorem nowatorskich 
akcji edukacyjnych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona 
i obowiązują zapisy. WSB Business&Tutors Day odbędzie się w Wyższej Szkole 
Bankowej przy ul. Fabrycznej 29-31 w budynku B. 
Formularz zapisów oraz program znajdują się na stronie www.wsb.wroclaw.pl/
aktualnosci.

W nowym roku akademickim kandydaci na studia MBA mogą skorzystać 
z innowacyjnej oferty Executve MBA - Project Management. Są to 3-semestralne 
studia zawierające w sobie pigułkę General Management oraz bogaty pakiet zajęć 
poświęcony zarządzaniu projektami. Studia są dedykowane menedżerom, którzy 
mają już doświadczenie w pracy projektowej. Warunek ten zapewnia wysoki poziom 
zajęć oraz umożliwia wymianę doświadczeń między słuchaczami. Partnerem studiów 
jest EY Academy of Business, który zapewnia wykwalifikowaną kadrę trenerów oraz 
czuwa nad aktualnością contentu w obszarze Project Management. 
Rekrutacja na ten program trwa do 30 września. 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na www.studiamba.wsb.pl
 

Business & Tutors Day



Dzień Otwarty - MBA Day - 20 września 2017 r.

Konferencja „Wellbeing w organizacji”

MBA DAY
Zapraszamy na Serdecznie zapraszamy zainteresowanych podnoszeniem 

swoich kwalifikacji menedżerów na dzień otwarty MBA Day, 
który odbędzie się 20 września (środa) od godziny 17:00. Jest 
to okazja do wzięcia udziału w zajęciach pokazowych oraz 
szczegółowego zapoznania się z ofertą studiów MBA. Każdy 
uczestnik MBA Day otrzyma bon, który uprawnia do zwolnienia 

z opłaty wpisowej oraz za postępowanie kwalifikacyjne przy zapisie na studia MBA. 
Po zajęciach odbędzie się spotkanie z pracownikami Biura MBA oraz aktualnymi 
słuchaczami, którzy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania. 
Formularz zapisów na MBA Day znajduje się na stronie www.studiamba.wsb.pl 
w zakładce Wydarzenia.
Zapraszamy!

Centrum Pozytywnego Rozwoju oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
zapraszają do udziału w prestiżowej konferencji „Wellbeing w organizacji”

Termin i miejsce:  21 września 2017, w godz. 10.00-15.30,  
Wrocławskie Centrum Kongresowe

Rejestracja i bilety: wellbeingworganizacji.evenea.pl ( kod rabatowy: WSB*)

Prelegentami oraz uczestnikami panelu dyskusyjnego są praktycy 
biznesu, wykładowcy studiów podyplomowych Wellbeing w organizacji 
oraz przedstawiciele organizacji, którzy podzielą się doświadczeniami 
zzastosowania najlepszych praktyk we wdrażaniu wellbeingu. Gościem 
specjalnym będzie Prof. Andrzej Jacek Blikle

Celem pierwszej we Wrocławiu konferencji „Wellbeing w organizacji” 
jest dostarczenie wiedzy, inspiracji, innowacyjnych i praktycznych 
rozwiązań związanych z dobrostanem pracowników. Dobrze 
zarządzane organizacje postrzegają ludzi w organizacji holistycznie 
jako kapitał, a efektywne kierowanie ludźmi musi uwzględniać dbałość 
o stan psychofizyczny pracownika. 

Uczestnicząc w konferencji mogą Państwo oprócz uzyskania najnowszej wiedzy 
i kontaktów ze znakomitymi praktykami wesprzeć dzieło powstania ośrodka leczenia 
dzieci i młodzieży od uzależnień m.in. od internetu, gier komputerowych, telefonów, 
alkoholu  czy substancji psychoaktywnych. Dochód z konferencji przeznaczony 
zostanie na powstanie tego ośrodka. Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo 
przyczynić  się do urzeczywistniania tej szlachetnej idei. Działanie to wpisuje 
w obszar CSR.



Podnieś swoje kwalifikacje!

Zapraszamy do współpracy
Agnieszka Czerkawska
Koordynator konferencji
tel. 509 422 477
biuro@centrumpozytywnegorozwoju.pl

Zachęcamy również do odwiedzenia strony:   
www.wellbeingworganizacji.pl

*Specjalnie dla akademickiej społeczności WSB oraz naszych partnerów biznesowych 
przygotowaliśmy dodatkowe 20% rabatu na zakup biletów na konferencję.

Studia podyplomowe to trafiona propozycja dla osób, które chcą rozwijać swoje 
kompetencje albo zmienić dotychczasową branżę. Studia podyplomowe w WSB są 
organizowane w weekendy i prowadzone przez doświadczonych praktyków. Wyższa 
Szkoła Bankowa we Wrocławiu przygotowała w tym roku akademickim ponad 
70 kierunków studiów podyplomowych.

• Akademia kreatywności PRO - Profesjonalny Rozwój Kompetencji Osobistych
• Efektywne metody zarządzania i negocjowania w praktyce
• Grafika komputerowa, fotografia i multimedia
• HR dla profesjonalistów
• Nowoczesny marketing
• Product Management
• Six Sigma, optymalizacja procesów
• Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami
• Zamówienia publiczne
• Zarządzanie placówką oświatową
• Zarządzanie projektem
• Zarządzanie sprzedażą

Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą na stronie  
www: http://www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/studia-podyplomowe

KONFERENCJA

WELLBEING W OGRANIZACJI 



Zapraszamy na szkolenia!

Hot news

Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu proponuje profesjonalny 
i bogaty program szkoleniowy. Uczelnia zaprasza do współpracy firmy i instytucje 
zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji swoich pracowników. Realizujemy 
szkolenia głównie na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny, istnieje również 
możliwość przeprowadzenia szkoleń na terenie całej Polski. Oferujemy szkolenia 
uszyte na miarę Państwa instytucji.

Centrum Szkoleń WSB prowadzi nabór na szkolenia:

• MS Excel poziom podstawowy  16-17 września 2017
• MS Excel poziom podstawowy (w Opolu)  od 18 września 2017
• MS Excel poziom średnio zaawansowany  23-24 września 2017
• Ms Project poziom podstawowy  25-26 września 2017
• MS Excel poziom podstawowy (w Opolu)  25 i 27 września 2017
• Six Sigma Black Belt  od 30 września 2017;  Gwarancja uruchomienia grupy!
• MS Excel poziom średnio zaawansowany (w Opolu)  5 i 6 października 2017
•  Six Sigma Yellow Belt   7-8 października 2017
• MS Excel poziom średnio zaawansowany (w Opolu)  od 9 października 2017
• VAT dla zaawansowanych (w Opolu)  10-11 października 2017
• Skuteczna windykacja należności (w Opolu)  19 października 2017
•  Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców  

od stycznia 2018 r.   13 listopada 2017

Aktualna lista szkoleń dostępna jest na stronie  
http://www.wsb.pl/wroclaw/kandydaci/szkolenia/lista-szkolen

Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
tel. 71 376 23 80, 608 391 635
e-mail: szkolenia@wsb.wroclaw.pl

Do grona partnerów Programu Firma dołączyły
• Faurecja Wałbrzych S.A. ,
• MyBenefit sp. z o.o. , 
• W-support.pl sp. z o.o. 
• PCC Rokita S.A. 

Cieszymy się z możliwości współpracy z tymi firmami. 


