
EDUKACJA logistyczna

28.01.2021 
czwartek

mgr Karol Kozak,
mgr Dominik Makurat

mgr Karol Kozak,
mgr Dominik Makurat

mgr Karol Kozak,
mgr Dominik Makurat

10.00 - 10.50

Elektromobilność w systemach komunikacyjnych
inteligentnych miast

Mikromobilność jako najważniejsze rozwiązanie komunikacyjne 
inteligentnego miasta

04.02.2021 
czwartek 10.00 - 10.50

Elektromobilność na przykładzie rowerów hybrydowych 26.03.2021
piątek 10.00 - 10.50

mgr Marcin
SamselPotrzeby logistyczne w sytuacjach kryzysowych 27.05.2021 

czwartek
10.00 - 10.50

mgr Barbara Litomska, 
dr inż. Mariusz ZielińskiŁańcuchy dostaw – wyzwaniem dla współczesnej logistyki 10.06.2021 

czwartek
10.00 - 10.50

EDUKACJA policyjna

Wiktymologia – jak nie stać się ofiarą przestępstwa 11.02.2021 
czwartek

dr Wojciech Wosek, 
dr Józef Pruchniak

mgr Marcin 
Samsel

dr Wojciech Wosek, 
dr Józef Pruchniak

dr Wojciech Wosek, 
dr Józef Pruchniak
dr Wojciech Wosek,
dr Józef Pruchniak,

dr Andrzej Gawliński
dr Wojciech Wosek, 

dr hab. Rafał
Ożarowski

9.00 - 9.50

Zarządzanie kryzysowe to nie to samo co zarządzanie 12.03.2021
piątek

10.00 - 10.50

Hejt – mowa nienawiści i pogardy, a w sieci tez boli 19.03.2021
piątek

10.00 - 10.50

Cyberprzestrzeń – cyberprzestępczość – cyberbezpieczeństwo 08.04.2021 
czwartek

9.00 - 9.50

Tuchlin i inni – modus operandi seryjnych zabójców 15.04.2021 
czwartek

9.00 - 9.50

Oblicza współczesnego terroryzmu 22.04.2021 
czwartek

9.00 - 9.50

AKADEMIA
LICEALISTY WSAiB
bezpłatne zajęcia online dla wszystkich uczniów szkół średnich
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem rekrutacja@wsaib.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 660 74 10
lub 58 660 74 32. W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, klasę, liczbę uczniów oraz nazwisko opiekuna,
a także termin oraz nazwę zajęć, które Państwo wybrali.

O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zgłoszenia najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem zajęć. 
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EDUKACJA FINANSOWA

Finanse osobiste, jak zarządzać pieniędzmi
04.02.2021 

czwartek
mgr Piotr 
Kasprzak

12.30 - 13.20

Marketing - budowanie marki
11.02.2021 
czwartek

mgr Piotr 
Kasprzak10.00 - 10.50

Rynek finansowy i jego elementy
18.02.2021 
czwartek

mgr Piotr 
Kasprzak10.00 - 10.50

Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa
19.02.2021

piątek
mgr Piotr 
Kasprzak

11.00 - 11.50

Jak oszczędzać, by być bogatym
04.03.2021 

czwartek
mgr Piotr 
Kasprzak

13.30 - 14.20

Dlaczego warto płacić podatki
11.03.2021 
czwartek

mgr Piotr 
Kasprzak13.30 - 14.20

Współczesny świat finansów, bankowości i podatków
08.04.2021 

czwartek
mgr Piotr 
Kasprzak10.00 - 10.50

Inwestycje alternatywne 
22.04.2021 

czwartek
mgr Piotr 
Kasprzak

10.00 - 10.50

Zakładanie pierwszego konta, płatności bezgotówkowe,
bezpieczne płatności w internecie

20.05.2021 
czwartek

mgr Piotr 
Kasprzak

10.00 - 10.50

EDUKACJA psychologiczna

Stres na klasówce, maturze oraz przy odpowiedzi 04.02.2021 
czwartek

dr Karol
Parafian9.00 - 9.50

Wzmocnienie swojego wizerunku, swojej osobowości i atrakcyjności 11.02.2021 
czwartek

dr Karol
Parafian11.00 - 11.50

Przeciwdziałanie lękom i atakom paniki w sytuacjach życiowych 18.02.2021
czwartek

dr Karol
Parafian9.00 - 9.50

Emocje? Naturalnie! - jak polubić, nauczyć się wybierać
i odczuwać własne emocje

09.04.2021 
piątek

mgr Anna
Kunicka10.00 - 10.50

Co zrobić, aby mnie lubiano? 15.04.2021 
czwartek

dr Karol
Parafian

10.00 - 10.50

Jak się otworzyć na ludzi i na sytuacje oraz jak być bardziej śmiałym? 06.05.2021 
czwartek

dr Karol
Parafian

10.00 - 10.50

Poczucie własnej wartości - czym różni się od pewności siebie i jak je wzmacniać 13.05.2021 
czwartek

mgr Anna
Kunicka10.00 - 10.50

Jak siebie pokochać? 20.05.2021 
czwartek

dr Karol
Parafian9.00 - 9.50

Jak formułować i wyrażać swoje myśli? 27.05.2021 
czwartek

dr Karol
Parafian

9.00 - 9.50

Osobista analiza SWOT - określ i wykorzystaj swoje szanse
i mocne strony ze świadomością istniejących zagrożeń

10.06.2021 
czwartek

mgr Anna
Kunicka

11.00 - 11.50
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Planowanie kariery 15.04.2021 
czwartek

dr Katarzyna 
Osiecka-Brzeska

12.00 - 12.50

Czego możemy nauczyć się od Koreańczyków?
22.04.2021 

czwartek
dr Katarzyna 

Osiecka-Brzeska11.00 - 11.50

Narzędzia zarządzania wykorzystywane w codziennym życiu
29.04.2021 

czwartek
dr Katarzyna 

Osiecka-Brzeska10.00 - 10.50

Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne
06.05.2021 

czwartek
dr Katarzyna 

Osiecka-Brzeska
10.00 - 11.00

EDUKACJA prawnicza

18 praw na 18-stkę
16.04.2021

piątek
dr Paweł

Chyc
10.00 - 11.00

EDUKACJA MIĘDZYNARODOWA - zajęcia w języku angielskim 

The essence of management 
29.01.2021

piątek
dr Aleksander 

Rezmer
10.00 - 10.50

Hard skills and soft skills in management
12.02.2021

piątek
dr Aleksander 

Rezmer
10.00 - 10.50

Time management
12.03.2021

piątek
dr Aleksander 

Rezmer
11.00 - 11.50

Emotional Intelligence
23.04.2021

piątek
dr Aleksander 

Rezmer
10.00 - 10.50

How to plan a career?
08.04.2021 

czwartek
dr Katarzyna 

Osiecka-Brzeska12.00 - 12.50

EDUKACJA biznesowa

Studiowanie - czym różni się od nauki w szkole średniej? 18.02.2021 
czwartek

mgr Anna
Kunicka

11.00 - 11.50

Wykorzystaj swój czas - planowanie, wyznaczanie priorytetów, 
skuteczna realizacja zadań

19.03.2021
piątek

mgr Anna
Kunicka11.00 - 11.50
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