
Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”
współpraca na rzecz rozwoju mediów akademickich w Polsce



Misją Programu NZB          

jest podnoszenie poziomu 

wiedzy o rynku finansowym, 

przedsiębiorczości 

i zarządzaniu biznesem oraz 

budowanie pozytywnego 

wizerunku bankowości 

poprzez rozwój współpracy 

sektora finansowego 

i biznesu ze środowiskiem 

akademickim. 

W Programie uczestniczy ponad 130 szkół wyższych

http://www.nzb.pl/


Partnerzy instytucjonalni 

Partnerzy merytoryczni 

Partnerzy Programu

http://www.nzb.pl/


Wykłady tematyczne 
prowadzone przez 

nauczycieli akademickich, 
jak i praktyków

Strefy NZB na uczelniach Regionalne konferencje 
naukowe 

Cykliczne szkolenia dla 
pracowników naukowych

Certyfikowane szkolenia 
e-learningowe dla 

studentów

Materiały merytoryczne 
i pomoce naukowe 

(skrypty)

Spotkania i debaty nt. 
edukacji ekonomicznej

Współpraca 
międzynarodowa

Współpraca z 
organizacjami 
studenckimi

Ogólnopolskie Forum 
Mediów Akademickich

Realizacja Programu

http://www.nzb.pl/


Program NZB w liczbach*

800 - zorganizowanych wykładów

ok. 200 - zaaranżowanych 
uczelnianych punktów informacyjnych 

tzw. Stref NZB

ok. 150 - konferencji naukowych i 
zawodowych z udziałem Programu NZB

10 - kompleksowych szkoleń 
zorganizowanych dla pracowników 

naukowych

38.000 - studentów biorących udział 
w wykładach

ok. 30.000 - studentów 
odwiedzających Strefy NZB

350 - przeszkolonych pracowników 
naukowych szkół wyższych

* stan na koniec roku akademickiego 2015/2016

http://www.nzb.pl/


6 listopada 2015 r. podczas spotkania na Stadionie Narodowym w Warszawie, w obecności blisko 50 przedstawicieli 
redakcji z największych ośrodków akademickich w Polsce, powołano Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich –

stałą platformę dyskusji środowiskowej mającej na celu rozwój tego typu mediów. 

Powstanie Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich

http://www.nzb.pl/


Prace w ramach tzw. 
Grupy Inicjatywnej 

OFMA, współtworzącej 
kierunek działań i 

pomysłów rozwijających 
inicjatywę

Działania OFMA: Bieżąca współpraca

Kampania informacyjna 
Programu NZB 

realizowana 
we współpracy 
z największymi 

redakcjami 
akademickimi w Polsce

Udostępnianie mediom 
akademickim dedykowanych 

raportów i opracowań 
przygotowanych we 

współpracy z Partnerami m.in. 
„Start na rynku pracy” 

i „Portfel Studenta”

Organizacja wizyt 
studyjnych przedstawicieli 
redakcji w najważniejszych 
instytucjach finansowych z 

możliwością poznania 
specyfiki ich 

funkcjonowania „od kuchni”

http://www.nzb.pl/


 Projekt ma na celu regularne promowanie w przystępny i 
atrakcyjny sposób tematyki edukacji finansowej 

w mediach akademickich oraz kształcenie kompetencji 
merytorycznych młodych dziennikarzy w zakresie 

dziennikarstwa ekonomicznego

 Pierwszym z elementów uruchomienia ERA będzie 
przygotowanie, cotygodniowa emisja i udostępnianie 

audycji radiowej o szeroko pojętej tematyce gospodarczej, 
skierowanej do środowiska akademickiego.

 Skala projektu zakłada ogólnopolski zasięg działania, 
stwarzając m.in. możliwość wielokrotnego i bezpłatnego 

wykorzystywania przygotowanej audycji w innych mediach 
akademickich, a także stworzenie podobnego zespołu 

redaktorskiego przy jednym z miesięczników studenckich.

Działania OFMA: Ekonomiczna Redakcja Akademicka

PREMIERA:

w każdy piątek 
o godz. 13:45

http://www.nzb.pl/


Działania OFMA: Fundusz Grantowy Mediów Akademickich

START:

1 grudnia 2016 r. 

 Pierwszy takiego rodzaju program w skali kraju będzie 
impulsem nie tylko do rozwijania warsztatu zawodowego 

i tworzenia ciekawych oraz wartościowych materiałów 
o tematyce ekonomicznej, ale także szansa na rozwój 

techniczno-organizacyjny samych redakcji

 O grant w wysokości do 4.500 PLN będą mogły ubiegać się 
zarówno redakcje mediów akademickich, jak i sami młodzi 

dziennikarze

 Funduszowi będzie towarzyszyć stworzenie zespołu 
konsultantów merytorycznych (doświadczonych 

dziennikarzy) wspierających ubiegających się o grant 
bezpłatną pomocą przy przygotowywaniu artykułów 

konkursowych

http://www.nzb.pl/


Partner



Bankowcy dla edukacji finansowej 
młodzieży BAKCYL

społeczny projekt edukacyjny, 
odpowiedź polskiego sektora bankowego 
na potrzeby edukacji finansowej
młodego pokolenia

www.bakcyl.wib.org.pl



www.bakcyl.wib.org.pl

PartnerOrganizator

Mecenasi Edukacji Finansowej BAKCYL:

Patroni:

www.bakcyl.wib.org.pl



www.bakcyl.wib.org.plwww.bakcyl.wib.org.pl
35 PARTNERSKICH BANKÓW



www.bakcyl.wib.org.pl
4 tematy lekcji



www.bakcyl.wib.org.pl

2016* ok. 850 planowanych lekcji 

746 zrealizowanych lekcji 

w 129 szkołach 

2017 ok. 1500 planowanych lekcji

1403 lekcje - 32,6 tys. uczestników

* Do 30 października 2016 r. zrealizowano planowo 657 lekcje w 112 szkołach



Dziękuję za uwagę!
www.nzb.pl /waldemar.zbytek@cpb.pl

http://www.nzb.pl/

