GDZIE? w

Biurze Karier Studenckich (Gliwice, Konarskiego 20 p.106)

ZA ILE? Za

uśmiech 

DLA KOGO? Dla

Lp.

studentów, absolwentów i pracowników Pol.Śl

DATA

GODZINA

TEMAT

9:30-14:30

(Przyjacielska rywalizacja polegająca na skonstruowaniu przy użyciu materiałów biurowych
określonego przedmiotu, potrafiącego wykonać wskazaną czynność – zapraszamy do udziału
zespoły 3-4 osobowe!)

„Friendly competition”
11.

23.08.2017

„Dizajn do usług”

12.

Koniec
września

Dobre projektowanie staje się dziś rynkową koniecznością. Dizajn to nie tylko dobra
luksusowe, efektowne, ale drogie i nieużyteczne. To przede wszystkim narzędzie, dzięki
któremu można podnosić jakość życia ludzi, wzmacniać zyski firm, zwiększać efektywność
instytucji publicznych, dbać o środowisko. Dizajn to PROCES, dzięki któremu powstają i
ulepszane są produkty, rozwiązania graficzne, usługi. Podczas spotkania przedstawiona
zostanie rola dizajnu jako narzędzia zmiany. Uczestnicy zostaną zapoznani z metodami
design thinking i projektowania usług jako skutecznymi sposobami pomagającymi zrozumieć
zmieniające się potrzeby użytkowników. Na konkretnym przykładzie przećwiczymy proces
projektowania usługi. Znajomość procesu ułatwi budowanie w przyszłości konkurencyjności
własnej firmy lub organizacji. Praca warsztatowa będzie przebiegała w interdyscyplinarnych
zespołach, które wspólnie wypracują rozwiązania, a później je zaprezentują.

-

ODBYTE
10.

01.08.2017

12.00-14:30

„Mapa marzeń”
Mapa marzeń to narzędzie oparte na języku wizualnym i metaforze. Pozwala ono lepiej zrozumieć siebie
poprzez uporządkowanie swojej wizji przyszłości, przyjrzeniem się istotnym wartościom i ustaleniem
dalszych celów.

9.

27.07.2017

9:00-13:30

„Konflikt i rywalizacja w grupie jako największe zagrożenie dla współpracy”

8.

25.07.2017

9:00-17:00

„Zarządzanie projektem” (w kontekście dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i postępu technologii)

7.

21.07.2017

9:00-13:00

„Chcę założyć własną firmę!” – warsztaty praktyczne

6.

20.07.2017

9:00-17:00

„Etapy budowania się zespołu i ich wpływ na współpracę”

5.

19.07.2017

9:00-13:30

„Zarządzanie czasem własnym”

4.

18.07.2017

9:00-15:00

„Analiza SWOT przedsięwzięć biznesowych”

3.

14.07.2017

9:00-15:00

„Komunikacja interpersonalna z elementami asertywności”

2.

13.07.2017

9:00-12:00

„Własna działalność gospodarcza jako alternatywa w planowaniu ścieżki zawodowej – podstawy
przedsiębiorczościj”

1.

12.07.2017

9:00-13:30

„Jak zorganizować sobie czas by podnieść efektywność pracy”

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Karier:
Osobisty: Gliwice, ul. Konarskiego 20 p.106, Telefoniczny: 32 237 20 75, Mailowy: kariera@polsl.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, status (student, absolwent, pracownik), kierunek i rok (rok ukończenia)
studiów, telefon kontaktowy.

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA Z

KONSULTACJI Z DORADCĄ BIZNESOWYM
Zapisy (imię i nazwisko, status, telefon, cel spotkania, preferowany termin i godzina): kariera@polsl.pl

