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Prowadzący warsztaty i wykłady
Tomasz Wojtasiewicz
Absolwent i wykładowca WSB, przedsiębiorca, inwestor związany z giełdą od ponad 8 lat, były prezes
Koła Naukowego Rynków Kapitałowych przy WSB, aktualnie opiekun koła.

dr Danuta Studencka-Derkacz
doktor nauk społecznych w zakresie politologii, specjalizuje się w badaniach nad komunikacją polityczną
i marketingiem politycznym. Zajmuje się analizą języka polityki i polityków. Poza pasją naukową jest
dziennikarką, redaktorem, wydawcą i managerem ds. partnerów strategicznych i relacji w Wyższej
Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wielbicielka mody i negocjacji.

Agnieszka Morawiak
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego
w Zakładzie Zachowań Konsumenckich. Karierę zawodową rozpoczęła jeszcze na studiach, zaczynając
jako specjalistka ds. sprzedaży i badacz zachowań konsumenckich, poprzez stanowiska key account
managera, kierownika handlowego oraz dyrektora sprzedaży. Obecnie kierownik wielu projektów
badawczych z zakresu badań społecznych i marketingowych oraz trener biznesu. Głównie specjalizuje
się w badaniach poziomu jakości obsługi w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Jeden
z prekursorów badań Tajemniczy Klient na rynku wrocławskim. Były członek Polskiego Towarzystwa
Badaczy Rynku i Opinii. Absolwentka Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

dr Damian Ostrowski
Nauczyciel, wykładowca i trener wykonujący swoją pracę z pasją i przyjemnością. Posiada doświadczenie
zawodowe w pracy ze wszystkimi grupami odbiorców: pracodawcami, pracownikami i studentami.
Ukończył studia podyplomowe oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jest autorem wielu
artykułów konferencyjnych i recenzentem podręczników m.in. z zakresu logistyki dla Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Specjalizuje się w szkoleniach z wykorzystaniem języka angielskiego, w których
łączy fachową wiedzę ze specjalistycznym słownictwem. W ostatnim czasie szkolił dla takich firm, jak
SEKA Wrocław, Castorama, Polska Akademia Rachunkowości, Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego PETEKS we Wrocławiu.

dr Lidia Pac-Pomarnacka
Miłośniczka Bałkanów, pilot wycieczek, podróżniczka, wykładowca w Instytucie Turystyki Wyższej Szkoły
Bankowej we Wrocławiu opowie uczestnikom spotkania o pracy pilota wycieczek – prawdach i mitach
dotyczących tego zawodu oraz o rozwiązywaniu sytuacji trudnych związanych z różnicami kulturowymi.
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Marta Falandys
Psycholog, trener, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Specjalizuje się w szkoleniach
z zakresu zarządzania zespołem oraz integracji w zespole, kreatywnego rozwiązywania problemów,
a także przygotowania do wejścia na rynek pracy. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe
koncentruje się wokół prowadzenia warsztatów z zakresu umiejętności psychospołecznych, a także
całożyciowego poradnictwa indywidualnego.

adw. Jakub Szynkarek
absolwent kierunków Prawo oraz Administracja na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego, od 2011 r. pracownik dydaktyczny w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Prowadzi
szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej dla podmiotów publicznych i prywatnych Prowadzi
własną Kancelarię Adwokacką we Wrocławiu.

dr Dariusz Wasiak
pracownik Instytutu Nauk Społeczno-Humanistycznych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Od 1989 r. związany z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mediator w postępowaniach
karnych. Ponadto wiceprzewodniczący komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz członek
zespołu interdyscyplinarnego. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu porządku i bezpieczeństwa
publicznego w ujęciu prawnym, a także współautor strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Pomysłodawca specjalności detektywistyczno-śledczej na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne
w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Agnieszka Świąć
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego oraz Szkoły Kaskaderów Filmowych 13 Marka Sołka.
Obecnie pełni funkcje wykładowcy w Instytucie Turystyki i Rekreacji na WSB we Wrocławiu. Specjalizuje
się w przedmiotach z zakresu różnic kulturowych, alternatywnych form turystyki i rekreacji oraz turystyki
i rekreacji osób niepełnosprawnych. Wspiera oraz realizuje różnorodne projekty podróżnicze, szczególnie te
mające na celu przełamanie barier w turystyce osób niepełnoprawnych m.i. „Indie bez Barier” - autostopowa
podróż z niepełnosprawnym studentem poruszającym się na wózku inwalidzkim. Odwiedziła 41 krajów m.in.:
Mongolię, Rosję, Birmę, Laos i Kambodżę. Pasjonatka Azji, która każdego dnia podejmuje nowe wyzwania
i planuje kolejne podróże.

Mateusz Rak
Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, asystent w Instytucie Zarządzania i Marketingu,
opiekun Koła Naukowego Marketingu i Zarządzania. Obecnie prowadzi badania naukowe dotyczące
znaczenia fundacji korporacyjnych w realizacji strategii przedsiębiorstw. Marketing to również jego
prywatna pasja. Prowadzi zajęcia dla młodzieży, na których można dowiedzieć się między innymi, czy
można uciec przed reklamą w Internecie, albo co jest smaczniejsze - Coca-Cola czy Pepsi. Wolny czas
spędza aktywnie - żegluje, jeździ na rowerze, podróżuje, a także jest wolontariuszem.

Adam Karpiński
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada wielokierunkowe doświadczenie
zawodowe z obszaru finansów, zarządzania personelem. Od wielu lat zawodowo zajmuje się organizacją
turystyki, jak również jest pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych.
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