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Akademia Kompetencji 

Cykl  zajęć  dla  studentów  pn.  Akademia  Kompetencji”  wyposaża  w  dodatkowe
kompetencje,  które  są  niezbędne  do  zwiększenia  świadomości  zawodowej  studentów  na
rynku pracy.  Po odbyciu zajęć studenci mają możliwość kontynuacji działań związanych z
osobistym  rozwojem  zawodowym  poprzez  indywidualne  doradztwo  zawodowe,  ustalenie
priorytetowych celów osobistych i  zawodowych oraz przygotowania do pełnienia  różnych
funkcji  w  dalszym  życiu  zawodowym  dzięki  pomocy  Doradców  zawodowych  i
certyfikowanych Coachów zatrudnionych w Biurze Karier.
Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja Anioły Edukacji, z którą Biuro Karier UPP
nawiązało ścisłą współpracę. 
Zajęcia  prowadzone  będą  przez  praktyków  biznesu,  przedstawicieli  przedsiębiorstw  z
regionu,  trenerów  zewnętrznych  oraz  specjalistów  z  instytucji  rządowych  i  organizacji
pozarządowych.

Szczegóły:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 będzie prowadzona kolejna edycja
zajęć  dla  studentów  pod  nazwą  „Akademia  Kompetencji”  (wcześniej  wykłady
ogólnouczelniane dla studentów II stopnia). 

Dla kogo ?

Udział  w  zajęciach  w  „Akademii  Kompetencji”  mogą  wziąć  studenci  wszystkich  lat  i
kierunków  studiów  prowadzonych  w  Uniwersytecie  Przyrodniczym  w  Poznaniu  do
wyczerpania limitu miejsc na dane zajęcia – liczy się kolejność zgłoszeń. 

Dla studentów studiów II stopnia realizujących moduł: „Wiedza Prawno-Ekonomiczna”
udział w 2 zajęciach jest obowiązkowy i gwarantuje zaliczenie 4 godzin zajęć w ramach
modułu. 
Dla pozostałych studentów udział jest dobrowolny, a potwierdzeniem udziału w zajęciach
będzie wpis w suplemencie do dyplomu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat wydany przez głównego partnera Akademii. 

Kiedy i gdzie będą odbywały się zajęcia?

Zajęcia będą odbywały się w semestrze zimowym, od października do stycznia w budynku
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28 oraz w sali wykładowej na ul. Szydłowskiej
według planu zajęć „Akademii Kompetencji”, który zostanie ustalony na początku każdego
roku akademickiego.

Zapisy

Studenci mają możliwość udziału w zajęciach, których tematyka będzie dla nich szczególnie
przydatna i interesująca. W celu uczestnictwa w zajęciach student zapisuje się na wybrane



zajęcia  za  pośrednictwem  formularza  zgłoszeniowego  dostępnego  na  stronie
www.biurokarier.up.poznan.pl/szkolenia-1/     

W sytuacji, kiedy uczestnik Akademii z przyczyn losowych, nie będzie mógł uczestniczyć w
zajęciach na które się uprzednio zapisał zobowiązany jest poinformować o tym pracownika
Biura drogą mailową  kariera@up.poznan.pl najpóźniej 1 dzień przed terminem odbycia się
zajęć. Miejsce osoby, która zrezygnowała z uczestnictwa zajmie osoba z listy rezerwowej. 

W związku z  faktem,  iż  w część  zajęć  zaangażowani  są  specjaliści  z  zewnątrz,  praktycy
prowadzący  własną  działalność  gospodarczą  część  zajęć  będzie  finansowana  przez  Biuro
Karier z wypracowanych środków. W tej sytuacji brak zgłoszenia rezygnacji z zajęć będzie
skutkował skreśleniem z listy uczestnika Akademii. 

Lista wykładów dostępna będzie na stronie www.biurokarier.up.poznan.pl

Forma zaliczenia

Do uzyskania zaliczenia w ramach „Akademia Kompetencji” konieczny jest  potwierdzony
udział w co najmniej 2 wykładach. 

Na  podstawie  przekazanych  przez  Biuro  Karier  UPP  list  obecności  pracownicy
Dziekanatów poszczególnych  wydziałów dokonują wpisu  w suplemencie  do  dyplomu
(nie dotyczy studentów realizujących Moduł Wiedza Prawno-Ekonomiczna)
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