
„Akademia Kompetencji”

 zajęcia  w  ramach  modułu  „Wiedza  prawno-ekonomiczna”  dla  studentów  studiów
stacjonarnych  drugiego stopnia 

1. Wywiad behawioralny w rozmowie kwalifikacyjnej, 20.11.2018, godz. 08:00-09:30, 
sala 164, Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

 
2. „Model Biznesowy TY”, 13.11.2018, godz. 08:00-09:30, sala 164, Collegium 

Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

3. Jaką drogę zawodową wybrać po studiach – czyli poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie jakie mam predyspozycje i co z tym zrobić”? 07.12.2018, godz. 09:45-11:15. 
sala 156, Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

4. Jak rozwijać kompetencje za grosze? 29.10.2018, godz. 08:00 - 09:30, sala 
wykładowa, Szydłowska 50

5. Jak budować autorytet? 26.11.2018, godz. 09:00-10:30, sala wykładowa, 
Szydłowska 50

6. Stawianie celów i ich skuteczna realizacja? 10.01.2018, godz. 09:00-10:30, sala A, 
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

7. Metody poszukiwania pracy i stres rekrutacyjny, 23.11.2018, godz. 08:00-09:30, sala
156, Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

8. Od pomysłu do własnego biznesu – prowadzenie firmy na rynku usług 
biotechnologicznych (właściciele firmy BBH Biotech, Absolwenci Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu), termin zajęć zostanie podany w późniejszym czasie

9. Język korzyści i techniki wpływu, 16.10.2018, godz. 08:00-09:30, sala 164, 
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

10.  Budowanie relacji, 30.10.2018, godz. 08:00-09:30, sala 164, Collegium Maximum, 
ul. Wojska Polskiego 28

11.  Autoprezentacja, 06.11.2018, godz. 08:00-09:30, sala 164, Collegium Maximum, 
             ul. Wojska Polskiego 28

12. „MS-Excel na Uczelni”, termin zajęć zostanie podany w późniejszym czasie

13. Siła charakteru – wzmocnij mięsień silnej woli, 18.10.2018, godz. 08:00-09:30, 
sala D, Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

14. Jak skutecznie przemawiać czyli sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych w 
praktyce, Iwona Cieślik, Rzecznik Prasowy UPP, 11.12.2018, godz. 08:00-09:30, 

      sala 164, Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28



Udział w 2 wybranych zajęciach „Akademii Kompetencji” umożliwia studentom studiów II 
stopnia zaliczenie 4 godzin wykładów organizowanych przez Biuro Karier w ramach modułu 
Wiedza Prawno –Ekonomiczna - udział obowiązkowy

Studenci pozostałych kierunków – udział dobrowolny – potwierdzeniem udziału w zajęciach
będzie wpis w suplemencie do dyplomu (informacja w na fb Biura Karier)

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat wydany przez głównego partnera Akademii.

Zapisy:

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. 

Brak zgłoszenia rezygnacji z zajęć będzie skutkował skreśleniem z listy uczestnika Akademii.

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