
Program Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2015 w WSE: 

 

Program dla studentów 

 
INDYWIDUALNE KONSULTACJE BIZNESOWE DLA STUDENTÓW 
17 listopada 2015 r. (wtorek)  i 19 listopada 2015 r. (czwartek) 
godz. 12:00-14:00, (punkt konsultacyjny na piętrze, ul. św. Filipa 25) 
prowadzący: Doradcy z AIP Kraków 
Jeśli masz pomysł na biznes i nie wiesz jakie kroki dalej poczynić zapraszamy na bezpłatne konsultacje z 

praktykami biznesu z AIP Kraków 

  

Program dla uczniów 

 

Wykład PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PIGUŁCE 
16 listopada 2015 r. (poniedziałek) 
godz. 10:00 – 11:30, aula WSE 
prowadzący: Sebastian Kolisz 
 

Uczestnicy wykładu otrzymają w pigułce informacje o tym, jak poruszać się na polskim rynku pracy, jak 

szukać w sobie kreatywności i motywacji oraz jak działać przedsiębiorczo, by dobrze wykorzystać swoje 

pasje i umiejętności i móc w przyszłości na nich zarobić. 

 

Wykład DLACZEGO WARTO ZADBAĆ O SWOJE WYKSZTAŁCENIE? 
16 listopada 2015 r. (poniedziałek) 
godz. 12:30 -14:00, aula WSE 
prowadzący: Sebastian Kolisz 
 

Wykład odpowiada na pytanie dlaczego warto studiować i dbać o swoje wykształcenie. Spotkanie 

przedstawi możliwości kształtowania swojej ścieżki kariery, opisze trendy we współczesnej edukacji oraz 

wskaże kompetencje i umiejętności, przydatne w życiu zawodowym. Uczestnicy dowiedzą się także w 

jaki sposób wykorzystać czas studiów by rozpocząć swój własny projekt biznesowy. 

 

Warsztaty JESTEŚ LEPSZY NIŻ MYŚLISZ. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JEST W TOBIE. 
18 listopada 2015 r. (środa) 
godz. 10:00-13:00 (grupa I sala F107, grupa II sala F102 (ul. św. Filipa 25)) 
Prowadzący: Danuta Binek, Agata Frącisz 
 



Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę z zakresu kompetencji przedsiębiorczych i inteligencji 

emocjonalnej oraz dowiedzą się jak powinni rozwijać swoje talenty i wykorzystywać ich potencjał. Dzięki 

ćwiczeniom indywidualnym i zespołowym uczniowie będą mieli szansę poznać czym jest 

przedsiębiorczość w praktyce. 

 

Wykład PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W PIGUŁCE 
18 listopada 2015 r. (środa) 
godz. 10:00 – 11:30, aula WSE  
prowadzący: Sebastian Kolisz 
 

Uczestnicy wykładu otrzymają w pigułce informacje o tym, jak poruszać się na polskim rynku pracy, jak 

szukać w sobie kreatywności i motywacji oraz jak działać przedsiębiorczo, by dobrze wykorzystać swoje 

pasje i umiejętności i móc w przyszłości na nich zarobić. 

 
Wykład DLACZEGO WARTO ZADBAĆ O SWOJE WYKSZTAŁCENIE? 
18 listopada 2015 r. (środa) 
godz. 12:30 -14:00, aula WSE 
prowadzący: Sebastian Kolisz 
 

Wykład odpowiada na pytanie dlaczego warto studiować i dbać o swoje wykształcenie. Spotkanie 

przedstawi możliwości kształtowania swojej ścieżki kariery, opisze trendy we współczesnej edukacji oraz 

wskaże kompetencje i umiejętności, przydatne w życiu zawodowym. Uczestnicy dowiedzą się także w 

jaki sposób wykorzystać czas studiów by rozpocząć swój własny projekt biznesowy. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych wydarzeniach (inicjatywy dla uczniów 

wymagają zgłoszenia na adres mailowy rekrutacja@wse.krakow.pl  lub telefonicznie 12 683 24 04). 

mailto:rekrutacja@wse.krakow.pl

