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WSZIA. CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, staje się coraz bardziej popularna
wśród firm na Opolszczyźnie, a rozmawiają o niej także uczniowie.

PO. Zjednoczone siły Orkiestry Dętej ZSE
i Politechniki Opolskiej oraz el12 Opole
Politechnic Band dały nietypowy występ.

ak było przy okazji panelu dyskusyjnego, jaki zorganizowało Koło Naukowe Ekonomistów działające
przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu we współpracy z Ligą Odpowiedzialnego Biznesu. Celem spotkania, w którym
wzięli udział uczniowie, studenci, przedstawiciele nauki
oraz biznesu było przede
wszystkim zaprezentowanie
najlepszych praktyk opolskich
przedsiębiorstw i skonfrontowanie ich z oczekiwaniami
młodzieży.
Wśród przedstawicieli biznesu, którzy pokazali dobre praktyki związane z rozwojem CSR
w firmach znaleźli się reprezentanci m.in. , Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a także trzeciego
sektora - Opolskiego Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
- Biznesu w organizacjach
pozarządowych jest wystarczająco dużo, by móc się utrzymać i godnie żyć, ale jest go
też wystarczająco mało, by żyć
ideami i nie zatracić szczęścia

ARCH. UCZELNIK

T

Uczniowie dobrze znają tematykę CRS.
dzielenia się sobą z innymi tłumaczyła Dorota Piechowicz
- Witoń, przedstawicielka trzeciego sektora.
W panelu wystąpili również
reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych - II i VI Liceum
Ogólnokształcącego w Opolu,

Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Opolu, Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Carolinum w Nysie, a także Zespołu Szkół Zawodowych w Krapkowicach.
- Tematyka społecznej od-

powiedzialności biznesu interesowała mnie już wcześniej
- pod kątem olimpiad i konkursów - mówi Michał Kulbacki, uczeń II LO w Opolu. W liceum mogę rozwijać swoje zainteresowania, między innymi w ramach uczestnictwa
w kółku ekonomicznym, a swoje zainteresowania zamierzam
wykorzystać w przyszłości, ponieważ jednym z moich planów jest posiadanie własnej
firmy - dodaje Michał.
Panel dyskusyjny był jednym z elementów działań
uczelni związanych z CSR.
- Chcieliśmy pokazać dobre
praktyki, ponieważ mamy
świadomość, że istnieją kontrowersje i polemiki w tym zakresie - mówi dr Tadeusz Pokusa, dziekan Wydziału Ekonomicznego. - Problem CSR
wykracza daleko poza obszar
biznesu i obejmuje również
sferę administracji czy edukację. Dobre praktyki CSR
w tych wszystkich obszarach
udało nam się zaprezentować
podczas panelu - kończy dr Pokusa.
ŁUKASZ FIEBICH,
WSZIA OPOLE
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Nie tylko biznes

Pływająca
filharmonia

Muzycy zagrali znane i lubiane utwory, m.in. „Lemon tree” czy
„Eye of the Tiger”.
amek, statek, pociąg wszędzie można zagrać
Zświetny
koncert. Dowodem

kompozytor, dyrygent i pomysłodawca akcji „Z orkiestrą po Odrze”.

na to jest sobotnia akcja „Z
orkiestrą po Odrze”, którą zorganizowali muzycy z Politechniki Opolskiej i Zespołu
Szkół Elektrycznych.
- Koncertowanie w sali
może się z czasem znudzić
dlatego szukamy innych, nietypowych miejsc - mówi Przemysław Ślusarczyk, opolski

W sobotę odbyła się trzecia
edycja tej akcji. Muzycy zagrali na statku płynącym ze stoczni w Kędzierzynie-Koźlu
do śluzy na Kanale Gliwickim. - Za roku planujemy
wrócić z akcją do Opola - zapowiada Ślusarczyk.
GRU

Lepsze znaczy praktyczne

PMWSZ. Jutro uczelnię opanują seniorzy. To dlatego, że Instytut
Kosmetologii organizuje dla nich specjalną konferencję.

WSB. Rozmowa z dr Katarzyną Mizerą, prodziekanem Wydziału
Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

enior eu. Pozytywne starzenie - to ogólnopolska
Skonferencja,
którą uczelnia

- Zmiany ustawowe związane z wprowadzeniem
Krajowych Ram Kwalifikacji dają uczelniom możliwość tworzenia własnych
programów nauczania? Czy
WSB skorzysta z tej możliwości?
- Wprowadzenie KRK oznacza m.in. większą autonomię
uczelni w projektowaniu programów studiów, zielone światło dla innowacji programowych. W Grupie WSB najważniejsze są efekty kształcenia wiedza, a zwłaszcza umiejętności i kompetencje, tworzące konkretne wartościowe kwalifikacje. Teraz możemy precyzyjniej dobierać treści
kształcenia, kształtować proces dydaktyczny pod kątem wymagań współczesnych i przyszłych realiów rynku pracy.

Konferencję podzielono na
dwa bloki. Pierwszy z nich będzie dotyczył aktywności fizycznej i wpływu diety na
starzenie się.
- Żeby zapobiec procesowi starzenia należy stosować
dietę niskokaloryczną inaczej wzrasta możliwość zachorowania na wiele chorób
m.in. na cukrzycę. Organizm
potrzebuje także witaminy
i białka - mówi dr Dzieńdziora.
Specjaliści zajmą się nie
tylko ciałem, ale i duchem
seniorów. Jednym z tematów

- Zapraszamy wszystkich do udziału w konferencji. Szczególnie seniorów - mówi dr Iwona Dzieńdziora, dyrektor Instytutu Kosmetologii, organizatora konferencji.
wykładów będzie bowiem
starzenie się osobowości.
Podczas konferencji prelegenci praktycy z wieloletnim doświadczeniem opowiedzą m.in. o najnowszych
odkryciach w dziedzinie kosmetologii, biotechnologii
i farmacji, i aktywności ruchowej.
Udział w konferencji jest
bezpłatny i otwarty. Mogą
wziąć w niej udział wszyscy
chętni. Początek jutro (27
maja) o godzinie 9.
w PMWSZ, przy ul. Katowickiej w Opolu.
ANNA GRUDZKA
akademicka@nto.pll

PROGRAM
9.10-9.30 - Dieta w procesie
starzenia się organizmu
9.30-9.50 - Zmiany zwyrodnieniowe i reumatoidalne w zakresie ręki - problem nie tylko
pacjentów w wieku podeszłym
9.50-10.10 Konflikty, którym
musimy sprostać w podeszłym
wieku czyli o starzeniu się osobowości
10.10-10.30 - Apolipoproteina
E a choroba Alzheimera
10.30-10.50 Substancje aktywne przeciwstarzeniowe
Więcej na www.ws.opole.pl

- Skąd zaczerpnęliście
inspiracje na nowe programy nauczania?
- Opolska WSB to przedstawicielka największej w Polsce
grupy uczelni biznesowych,
współpracującej z uczelniami
zagranicznymi jak np. Franklin
University z USA, które
od dawna działają według wprowadzonych w Polsce
od niedawna ram. Nasze nowe programy wzorowaliśmy
na sprawdzonych już rozwiązaniach, które na efektach
kształcenia bazują od lat. Mają pełną dokumentację procesu dydaktycznego, rzetelną

wane przez Was od tradycyjnych?
- Mają starannie wyselekcjonowane przedmioty, tylko takie,
które kształtują potrzebne kompetencje, z minimalną liczbą zajęć wykładowych. Są pozbawione niepotrzebnych treści, kształtują konkretne umiejętności,
z naciskiem na bogaty wachlarz
przedmiotów
specjalnościowych. Są zoptymalizowane pod kątem liczby
godzin, struktury zajęć, treści
kształcenia, form zaliczenia. Są
praktyczne i przyjazne.

WSB

organizuje specjalnie dla seniorów. - Jesteśmy szybko
starzejącym się społeczeństwem i powinniśmy dążyć
do zapewnienia osobom starszym wysokiej jakości życia,
realizując ich potrzeby. Konferencję organizujemy by
promować pozytywne starzenie - mówi dr Iwona
Dzieńdziora, dyrektor Instytutu Kosmetologii w Państwowej Medycznej Wyższej
Szkole Zawodowej w Opolu.
Jej celem jest edukacja
m.in. w zakresie ochrony
zdrowia seniora.
- Chcemy pokazać, że starzenie zależy od sposobu
i warunków życia. O tym będą opowiadali prelegenci mówi dr. Iwona Dzieńdziora.
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Starzenie jest w głowie

- Praktyczniejsze programy eliminują niepotrzebny czas i wysiłek
- mówi dr Katarzyna Mizera.

- Dlaczego bardziej praktyczne programy są lepsze?
- Eliminują niepotrzebny
wysiłek i czas. Wykorzystują
nowoczesne metody dydaktyczne, są także zorientowane na komfort studiowania,
przekazują instrumentarium
wykorzystywane w danej
dziedzinie. Po studiach w takim programie nasz absolwent nie tylko wie, ale przede wszystkim potrafi, a to
niestety wśród dzisiejszych
absolwentów rzadkość.

- Kiedy wprowadzacie te
programy i na jakich kierunkach?
- Wprowadzaliśmy je sukcesywnie w trakcie ostatnich 2 lat.
W tym roku oferujemy nowe
programy na kierunkach: zarządzanie oraz inżynieria za- Czym różnią się pro- rządzania.
GRU
gramy nauczania stosoewaluację i radzących sobie
na rynku pracy absolwentów.
Niezmiennie inspirują nas potrzeby i wyzwania rynku pracy, a także nasze ambicje i dążenia, aby być liderem w kształceniu profesjonalistów.

