
       

ZAPISY NA ZAJĘCIA:  
Nauczyciele, którzy chcą zapisać uczniów na zajęcia powinni skontaktować się z koordynatorem wydarzenia:   
Katarzyna Boćkowska | katarzyna.bockowska@wsb.wroclaw.pl | + 48 532 758 875 

 

Program Dni Otwartych w WSB 

7 lutego 2023 (wtorek) 

Godziny Prowadzący Tytuł zajęć Max ilość 
uczniów  

9:00-10:00 
Jędrzej Czajka  

Ma osobowość, budzi emocje, składa obietnice. Czym jest marka i dlaczego jej 
wierzymy?  

13 os. 

dr Barbara Pawełko-Czajka  Prywatność w sieci, czy ona w ogóle istnieje? 12 os. 
PRZERWA 

11:30-12:30 
Dieter Kreitschitz  

Supergwiazda sportu to Ty! Wykład o faktach, mitach i kontrowersjach w świecie 
sportu. 

12 os. 

 

8 lutego 2023 (środa) 

Godziny Prowadzący Tytuł zajęć Max ilość 
uczniów  

9:00-10:00 
Jędrzej Czajka  

Ma osobowość, budzi emocje, składa obietnice. Czym jest marka i dlaczego jej 
wierzymy?  

23 os. 

dr Michał Krzewicki  Z nami koniec! Symulacja rozprawy rozwodowej. (zajęcia w sali rozpraw) 20 os.  
PRZERWA 

10:30-11:15 Biuro Rekrutacji WSB Poznaj bliżej WSB – przyjdź i zobacz, jak wyglądają zasady rekrutacji na 
naszej uczelni, jak zdobyć stypendium, jaką mamy infrastrukturę oraz 
wiele więcej. 

50 os. 

PRZERWA 
11:30-12:30 dr Magdalena Bieniasz  Język niemiecki w turystyce i podróżach służbowych – warsztat filologiczny.  20 os. 
 

 

 



       

ZAPISY NA ZAJĘCIA:  
Nauczyciele, którzy chcą zapisać uczniów na zajęcia powinni skontaktować się z koordynatorem wydarzenia:   
Katarzyna Boćkowska | katarzyna.bockowska@wsb.wroclaw.pl | + 48 532 758 875 

 

9 lutego 2023 (czwartek) 

Godziny Prowadzący Tytuł zajęć Max ilość 
uczniów  

9:00-10:00 
dr hab. Romuald Maria Łuczyński  

Dolny Śląsk na wakacje. Zamki, twierdze i urokliwe miejsca, które warto 
odwiedzić  

40 os. 

dr Mateusz Rak  Reklama to nie wszystko, czyli skuteczne narzędzia marketingu.  21 os.  
PRZERWA 

10:30-11:15 Biuro Rekrutacji WSB Poznaj bliżej WSB – przyjdź i zobacz, jak wyglądają zasady rekrutacji na naszej 
uczelni, jak zdobyć stypendium, jaką mamy infrastrukturę oraz wiele więcej. 

55 os. 

PRZERWA 
11:30-12:30 dr Mateusz Rak  Reklama to nie wszystko, czyli skuteczne narzędzia marketingu.  15 os. 

Sabina Bursy  

Zapraszamy do kabiny tłumaczeniowej! Załóż słuchawki i poznaj kulisy pracy 
tłumacza ustnego  - na przykładzie języka polskiego i niemieckiego.  
(zajęcia w kabinach tłumaczeniowych) 

16 os.  

Adam Karpiński 

Chcesz być inżynierem, myśl ergonomicznie! Praktyczne zajęcia o tym, jak 
sprytne projektowanie uwalnia zasoby firmy a pracowników chroni przed 
kontuzjami. (zajęcia w Centrum Lean Management) 

25 os. 

 

10 lutego 2023 (piątek) 

Godziny Prowadzący Tytuł zajęć Max ilość 
uczniów  

9:00- 10:00 
  

dr Robert Gadowski  Pop Culture: A Narrative Experience (zajęcia w j. angielskim)   10 os. 

dr Gustaw Michalewski 

Mózg przywódcy, czyli jak nauka i technologia kształtują liderów. Warsztaty z 
rozwijania kompetencji przywódczych ułatwiających podejmowanie celnych 
decyzji.   

10 os. 

Magdalena Murzyn  Jak nie ulec perswazji ukrytej w reklamie?  12 os. 
PRZERWA 

10:30-11:15 Biuro Rekrutacji WSB Poznaj bliżej WSB – przyjdź i zobacz, jak wyglądają zasady rekrutacji na naszej 
uczelni, jak zdobyć stypendium, jaką mamy infrastrukturę oraz wiele więcej. 

40 os. 

 


