
I SYMPOZJUM KÓŁ NAUKOWYCH



• W GWSH działa czternaście studenckich kół naukowych

• Dzięki ich działalności studenci mają możliwość rozwijania swoich 
indywidualnych zainteresowań naukowych

• Wielu członków kół naukowych zostało pracownikami naukowymi GWSH –
adiunktami i asystentami 



• Koła ściśle współdziałają z 
poszczególnymi 
Katedrami, co owocuje 
twórczą aktywnością –
publikacjami naukowymi 
w Zeszytach Naukowych 
GWSH lub rozdziałami w 
monografiach

• www.gwsh.pl/biblioteka/wirtualna-
czytelnia-zeszyty-naukowe.html

http://www.gwsh.pl/biblioteka/wirtualna-czytelnia-zeszyty-naukowe.html


Studenckie Koła Naukowe w GWSH

Koło Naukowe Business, Beauty and Health 
(BBH) - INTERDYSCYPLINARNE

Koło Naukowe Pielęgniarstwa

Koło Naukowe Fizjoterapii Koło Naukowe Prawa i Administracji

Koło Naukowe Informatyki Koło Naukowe Psychologii Stosowanej

Koło Naukowe Inwestycji Finansowych Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych

Koło Naukowe Kosmetologii Koło Naukowe Turystyki

Koło Naukowe Marketingu Koło Naukowe Twórczy Praktyk

Koło Naukowe Pedagogiki Koło Naukowe Zarządzania „Modny umysł”



Klub  Dyskusyjny GWSH 
• Klub prowadzi dr Anna Staszewska – jednocześnie jest opiekunem Koła Naukowego Turystyki

• Klub Dyskusyjny GWSH dedykowany jest studentom wszystkich kierunków

• Tematy spotkań ustalają opiekunowie Kół Naukowych GWSH

• Ma wprowadzić interdyscyplinarność pomiędzy różnymi kierunkami oraz specjalnościami Uczelni

• Spotkania Klubu Dyskusyjnego odbywają się raz w miesiącu, zależnie od proponowanych tematów

• Do dyskusji może dołączyć każdy, kto jest zainteresowany danym tematem

• Tematem pierwszej dyskusji był mobbing, a kolejnym tematem w lutym będzie cyberprzestępczość

• Koło Naukowe Turystki – cel: pogłębianie wiedzy i pasji o podróżowaniu z równoczesnym zachowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju (zbieramy odpady i zwiedzamy)

Motto Koła Naukowego Turystki:
Łatwiej jest podróżować, niż się zatrzymać, ponieważ póki zdążasz do
celu, możesz tkwić w marzeniach. Dopiero kiedy się zatrzymasz,
spotykasz się z rzeczywistością.

∼Anthony de Mello



I Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych
„Współczesne problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego” 

• Koło Naukowe Ekologów, działające w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w ramach 
swojego zaangażowania na rzecz ochrony środowiska zorganizowało w dniu 10 czerwca 2011roku  I Ogólnopolskie 
Seminarium  Kół Naukowych pt.: „Współczesne problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego”.

• Tematyka seminarium obejmowała następujące problemy: 

1. Biologiczne i fizykochemiczne podstawy ochrony środowiska

2. Technologie sprzyjające ochronie środowiska

3. Prawne aspekty ochrony środowiska

4. Zrównoważony rozwój a ochrona środowiska

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego

6. Edukacja ekologiczna. Zagadnienia ekologii w programach nauczania

7. Zastosowanie systemów informatycznych w ochronie środowiska 



II Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych 
„Globalne problemy środowiska” 

• Koło Naukowe Ekologów działające w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, w ramach swojego zaangażowania
na rzecz ochrony środowiska zorganizowało w dniu 16 marca 2012 roku II Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych pt.: „Globalne problemy
środowiska”, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na złożone powiązania występujące pomiędzy globalną gospodarką, środowiskiem i rozwojem
społeczeństw oraz na wpływ środowiska i jego zasobów na kształt naszego życia.

• Tematyka seminarium obejmowała następujące problemy:

1. Globalizacja szansą na nowe rozwiązanie krytycznych problemów środowiska

2. Zrównoważone zarządzanie globalnymi zasobami-zdrowe środowisko

3. Rola środowiska i jego zasobów w kształtowaniu jakości życia człowieka oraz wpływ konsumpcji na środowisko

4. Rola czynników społeczno-kulturalnych w rozwiązywaniu globalnych problemów środowiskowych (np.: świadomość ekologiczna, podejmowanie
działań proekologicznych)

5. Nowe techniki i technologie wykorzystywane dla środowiska

W 2016 roku nastąpiło połączenie Uczelni z GWSH w Katowicach (i również Kół Naukowych)



III Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych 
„Człowiek wobec problemów współczesnego świata”

• Studenci Kół Naukowych działających w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w
Katowicach zorganizowali w dniu 15 marca 2018 roku III Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych pt.:
„Człowiek wobec problemów współczesnego świata”, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na złożone
powiązania występujące pomiędzy globalną gospodarką, środowiskiem i rozwojem społeczeństw.

• Tematyka seminarium obejmowała problemy:

1. Wielokulturowość – model społeczny i wyzwanie współczesności

2. Człowiek w świecie nowych technologii. Skutki rozwoju technologicznego

3. Globalizacja i jej problemy we współczesnym świecie: 

problemy ekologiczne, problemy zdrowotne, problemy żywnościowe, problemy demograficzne, problemy                    

ekonomiczne;

4. Komunikacja międzyludzka w XXI wieku:

• Sposoby komunikowania się ludzi w XXI wieku

• Kultura komunikacji ludzi w XXI wieku

• Kryzys komunikacji interpersonalnej



IV Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych
„Problemy miejskie - czyli życie w miejskiej dżungli”

• Studenci Kół Naukowych działających w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha 
Korfantego w Katowicach zorganizowali 30 maja 2019 roku IV Ogólnopolskie Seminarium Kół 
Naukowych pt.: „Problemy miejskie - czyli życie w miejskiej dżungli”, chcąc w ten sposób zwrócić 
uwagę na złożone problemy miejskie dotyczące gospodarki, środowiska i  społeczeństwa.

• Tematyka seminarium obejmowała następujące problemy:

1. Problemy kulturowe i społeczne miasta

2. Psychologia miasta

3. Aspekty administracyjno-prawne funkcjonowania aglomeracji miejskich

4. Urbanizacja i jej problemy (ekologiczne, żywnościowe, demograficzne, ekonomiczne)

5. Problemy zdrowotne mieszkańców miasta



V Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych 
„Problemy  i zagrożenia współczesnego świata – życie w dobie pandemii”
• Studenci Kół Naukowych działających w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w

Katowicach zorganizowali 10 czerwca 2021 roku V Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pt.:

„Problemy i zagrożenia współczesnego świata – życie w dobie pandemii”, chcąc w ten sposób zwrócić uwagę

na to, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie społeczeństwa.

• Tematyka seminarium obejmowała następujące aspekty:

1. Medyczne/zdrowotne

2. Społeczne

3. Prawne

4. Ekonomiczne

5. Psychologiczne



Nasze plany
• Zorganizowanie z okazji 30-lecia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach  

VI Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych 

„Świat w obliczu zmian” – 10.05.2022 rok – serdecznie zapraszamy!

• Udział Kół Naukowych w organizowanym przez GWSH  Festiwalu Nauki



PREZENTACJE STUDENCKICH         
KÓŁ NAUKOWYCH w GWSH



























Koło Naukowe BBH
Business, Beauty and Health



Czym się zajmujemy

Działamy 
Interdyscyplinarnie: 
łączymy biznes z 
kosmetologią oraz 
zdrowiem



Jak to robimy

Naszą siłą jest multidyscyplinarne podejście 
do zagadnień, którymi się zajmujemy

Różnorodność to nasza siła



Opiekunowie koła

dr Małgorzata Ruprich, MBA

Prodziekan Kierunku Kosmetologia

dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. GWSH

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą

(opiekun Studenckiego Koła Marketingu)



Rynek kosmetyczny 

Global: 94,2 biliona USD
Polska: 26 miliardów PLN



Czym się zajmujemy?

Starzenie się 

i anti-aging

Pigmentacja skóry



Starzenie i anti-aging

Rynek kosmetyczny : aspekty 
ekonomiczne, marketingowe. 
Zabiegi przeciwstarzeniowe 
kosmetyczne, medyczne. 



Czym się zajmujemy

Zabiegi przeciwstarzeniowe 
kosmetyczne, medyczne. 

Ekonomiczne, zdrowotne i prawne i 
skutki powikłań i działań 
niepożądanych



Dalsze projekty i badania

Turystyka medyczna ( estetyczna)

Aspekty prawne na rynku kosmetycznym

Sposoby wykonania zabiegów, powikłania, 
koszty ewentualnego leczenia

Moda, beauty czy med?



Pigmentacja skóry 

Rynek pigmentacji : aspekty 
ekonomiczne, marketingowe, społeczne.
Techniki, sztuka, urządzenia. 



Czym się zajmujemy

Rynek pigmentacji skóry

Zabiegi makijażu permanentnego i tatuażu 

Ekonomiczne, zdrowotne i prawne i skutki 
powikłań i działań niepożądanych

Sposoby wykonania, powikłania, koszty 
leczenia 



Dalsze projekty i badania

Ekonomiczne, zdrowotne i prawne i skutki 
powikłań i działań niepożądanych

Moda, beauty czy art?

Szansa czy zagrożenie?



FESTIWAL ZDROWIA I URODY

Zdrowie i uroda w GWSH

Kosmetologia, Pielęgniarstwo, 
Fizjoterapia



Nasze cele

• Zachęcenie do aktywności 
naukowej

• Prezentacja osiągnieć 

• Publikacje naukowe



malgorzata.ruprich@gwsh.pl

anna.sobczyk-kolbuch@gwsh.pl



Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA”



Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA”

• Powstało w 2014 roku

• Inicjator: dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. GWSH

• Opiekunowie:
• dr Katarzyna Płonka-Bielenin

• dr Daniel Wojtczak



Tematyka spotkań – wybrane problemy

• Instytucjonalne ramy bezpieczeństwa finansowego

• Państwowy dług publiczny – problem ‘wielkiej wagi’

• Sądowo-kryminalistyczna ekspertyza pisma ręcznego

• Zabór w celu przywłaszczenia na przykładzie programu komputerowego w 
aspekcie karnym i prawno-autorskim – kwalifikacja prawna czynu i metodyka 
postępowania przygotowawczego

• Marketing wielopoziomowy, czyli MLM w kontekście prawa konkurencji
• Problematykę prawa pracy – przygotowania do konkursu z prawa pracy 

organizowanego przez Międzynarodową Kancelarię Prawną CMS z Warszawy

• Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19

• Przeciwdziałanie bezrobociu w gminach na przykładzie województwa śląskiego i 
opolskiego



Prawo w dobie epidemii COVID-19

• Konferencja organizowana przez nasze koło naukowe

• Tematy: prawo pracy w czasie epidemii, tarcza antykryzysowa a oczekiwania 
przedsiębiorców, postępowanie sądowe w czasie epidemii

Zdjęcie – źródło: Centrum Medyczne Damiana
https://www.damian.pl



Rok pandemii – wyzwania prawne, nowe 
rozwiązania i perspektywy

• Międzynarodowa konferencja organizowana przez Katedrę Prawa i 
Administracji GWSH oraz nasze koło naukowe

• Celem było ukazanie rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z 
pandemią oraz próba ich oceny z perspektywy adekwatności i skuteczności



Uczestnictwo w rozprawach sądowych



Warsztaty kryminalistyczne



Uczestnictwo w corocznej Międzynarodowej 
Konferencji Praw Człowieka w Sejmie RP



Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA”

Katarzyna.Plonka-Bielenin@gwsh.pl

Daniel.Wojtczak@gwsh.pl

mailto:Katarzyna.Plonka-bielenin@gwsh.pl
mailto:Daniel.Wojtczak@gwsh.pl


• Opiekun Koła: dr Iwona Burka

• Motto Koła: Świat, który stworzyliśmy, jest wynikiem naszego myślenia. 
Nie można go zmienić bez zmiany naszego myślenia. (Albert Einstein)

• Koło Naukowe podjęło działalność w 2021 roku i jest odpowiedzią na potrzeby 
kompetencyjne związane z pracą zawodową w XXI wieku oraz z ideą Lifelong Learning

49



Kompetencje pracowników XXI wieku 
w świecie VUCA i cyber-fizycznym

The Future of Jobs Report 2020 World 
Economic Forum (Forecast for 2025)

1. Analytical thinking and innovation

2. Active learning and learning strategies 

3. Complex problem-solving 

4. Critical thinking and analysis 

5. Creativity, originality and initiative 

6. Leadership and social influence 

7. Technology use, monitoring and control 

8. Technology design and programming 

9. Resilience, stress tolerance and flexibility 

10. Reasoning, problem-solving and ideation 

50

Future of Skills Employment in 2030 Research partners 
FUTURESKILLS.PEARSON.COM

1. Judgment and Decision Making

2. Fluency of Ideas

3. Active Learning

4. Learning Strategies

5. Originality

6. Systems Evaluation

7. Deductive Reasoning

8. Complex Problem Solving

9. Systems Analysis

10. Monitoring

11. Critical Thinking



Koło Naukowe „Modny Umysł”

• Główne cele działania Koła to: 

‐ doskonalenie różnych sposobów myślenia

‐ promowanie metod skutecznego oraz aktywnego uczenia się

‐ wsparcie w projektowaniu spersonalizowanych strategii rozwijania  
kompetencji

‐ rozwijanie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów 
i podejmowania trafnych decyzji

51



Koło Naukowe „Modny Umysł”
• Proponowany zakres tematyczny spotkań (wybrana tematyka): 

‐ rozwijanie umiejętności skutecznego myślenia (w tym między innymi myślenia krytycznego, 
kreatywnego, holistycznego, systemowego, wizualnego, produktywnego, refleksyjnego, 
pozytywnego)

‐ wybrane zagadnienia z zakresu kognitywistyki

‐ zasady i instrumenty skutecznego i aktywnego uczenia się; autoedukacja

‐ umiejętność obserwowania, słuchania, zadawania pytań (istotne w kontekście pozyskiwania 
i gromadzenia danych i informacji) oraz umiejętność zarządzania danymi i informacjami 

‐ wykorzystanie różnych sposobów myślenia w procesie rozwiązywania problemów

‐ teoria decyzji

‐ sztuka retoryki

‐ zarządzanie uważnością

52

Nie ma rzeczy nieinteresujących, 
(są) tylko niezainteresowani ludzie. 

Gilbert Chesterton



Koło Naukowe „Modny Umysł”
• Podczas spotkań Koła studenci grają i bawią się, jednocześnie rozbudzając i rozwijając 

różne sposoby myślenia

• Studenci uczą się wykorzystywania w praktyce narzędzi wizualizacji wiedzy np. tworząc 
wizualne pomoce dydaktyczne
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Koło Naukowe „Modny Umysł”
• Studenci uczą się jak skutecznie prezentować zdobytą wiedzę

54

• Studenci wymieniają poglądy, ćwiczą 
sztukę argumentacji i prowadzenia 
dyskusji, a także uczą się aktywnie 
słuchać, zadawać pytania oraz 
obserwować otaczający świat 



Koło Naukowe „Modny Umysł”
• Studenci uczą się myśleć twórczo, trenować twórcze myślenie, ale też krytycznie oceniać 

rzeczywistość i wnioskować, analizować kontekst, nie zapominając o refleksji

• Stawiamy również na rozwijanie myślenia produktywnego, minimalizowanie marnotrawstwa, 
złożoności, skomplikowania, nadmiaru – to odpowiedź na nadmiar i złożoność dzisiejszego świata
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Koło Naukowe „Modny Umysł”
• Idea Lifelong Learning jest dla nas motorem do działań związanych z projektowaniem „skrojonych 

na miarę” strategii rozwijania własnych kompetencji

• Rozważamy różne ścieżki i formy rozwoju, korzystając z kształcenia oferowanego przez instytucje 
zewnętrzne

• Analizujemy też nieograniczoną przestrzeń do podejmowania autoedukacji i omawiamy narzędzia 
samokształcenia 

• Uczymy się też korzystać z mentoringu, z wiedzy i mądrości innych ludzi
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Stały rozwój człowieka 
zależy w dużej mierze od inwencji.

Nicola Tesla



• Chcemy, żeby nasi studenci rozwijali kompetencje przyszłości, czyli te, które odróżniają 
nas (ludzi) od maszyn i algorytmów
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Jeśli nie będziemy uważać, dojdziemy do sytuacji, w której 
zdowngrade’owani ludzie będą nadużywać zupgrade’owanych 
komputerów, dokonując spustoszeń w samym sobie 
i w świecie.

Y.N. Harari (2018). „21 lekcji na XXI wiek”

Koło Naukowe „Modny Umysł”

Kontakt
Iwona.burka@gwsh.pl

mailto:Iwona.burka@gwsh.pl


Koło Naukowe Psychologii Stosowanej

• Koło Naukowe zostało reaktywowane w roku akademickim 2020/2021 z inicjatywy 
dr Renaty Rosmus (Prodziekan ds. kierunku psychologia)

• Opiekunem Koła jest mgr Ewa Bensz-Smagała



Cele Koła Naukowego 
Psychologii Stosowanej

• Szerzenie wiedzy, umiejętności, postaw oraz idei, związanych z psychologią stosowaną

• Rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat metod prowadzenia badań naukowych

• Prowadzenie prac badawczych w ramach i pod patronatem GWSH

• Wymiana doświadczeń

• Budowanie więzi społecznej i kształtowanie zachowań prospołecznych

• Wzbogacanie warsztatu przyszłego psychologa



Organizowanie spotkań ze
specjalistami różnych 

dziedzin 
związanych z obszarami 

zainteresowań
członków Koła

W jaki sposób realizujemy nasze cele?



Organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, prelekcji oraz wykładów

TYDZIEŃ MÓZGU W LICZBACH:

• 410 uczestników

• 11 prelegentów

• 5 dni prelekcji





NEURONIETYPOWI W 

LICZBACH:

• 934 uczestników

• 8 prelegentów (w tym 

psychoterapeuci, psycholodzy, 

pedagodzy, dietetyk, fizjoterapeuta 

oraz neurologopeda)





Nagrywanie podcastów



Pisanie artykułów naukowych



Prowadzenie mediów 
społecznościowych



Koło Naukowe Psychologii Stosowanej

Ewa.Bensz-Smagala@gwsh.pl

mailto:Ewa.Bensz-Smagala@gwsh.pl


Zapraszamy do współpracy!


