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Celem panelu, podobnie jak w poprzednich 
latach, było i jest budowanie platformy łączącej 
naukę z biznesem, a także ożywiona dyskusja ze 
studentami, pracodawcami i władzami Wydziału 
Zarządzania AGH na temat dalszych możliwości 
rozwoju współpracy na płaszczyźnie nauka-biznes. 
Firmy współpracujące z wydziałem reprezentowa-
ne przez przedstawicieli zarządów lub właścicieli 
przedstawiały swoje możliwości biznesowe skiero-
wane tak do naszych absolwentów jak i pracow-
ników nauki w świetle komercjalizacji wyników 
prac naukowych. Przedstawiciele firm podjęli się 
również odpowiedzi na liczne pytania studentów 
dotyczące ich przyszłości na rynku pracy. 
Panel odbył się w auli Wydziału Zarządzania 
i składał się z trzech części. W pierwszej przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Klubu Absolwentów WZ 
AGH przedstawili projekt szkoleniowy własnego 
autorstwa. Skierowany jest do studentów i nosi 
tytuł: „Interdyscyplinarny wymiar kompetencji 
w krajowych inteligentnych specjalizacjach” 
pozyskany w ramach konkursu nr 2/PRK/PO-
WER/3.1/2016 Programu Rozwoju Kompetencji, 
Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyż-
szym”, Oś III POWER, finansowanego ze środków 
NCBiR. W ramach projektu wsparciem zostanie 

objętych 900 studentów, 13 kierunków z trzech 
wydziałów: WZ, WGGiOŚ oraz WMN w latach 
2018-2020. Studenci, którzy zakwalifikują się do 
programu w ramach w/w projektu uzyskają po 
ukończeniu certyfikowanych szkoleń dopasowa-
nych do specyfiki ich dyscypliny zawodowej nowe 
kompetencje, które będą uzupełniały wiedzę 
teoretyczną. Tematyka szkoleń została dobrana po 
wcześniejszych uzgodnieniach z przedsiębiorcami 
w trakcie spotkania B2B w ubiegłym roku oraz 
podczas konsultacji biznesowych z IATI, dzięki 
czemu możliwe będzie dopasowanie umiejętności 
i kompetencji uczestników projektu do wymagań 
wspólnego rynku pracy.  
Ponadto, w tej części spotkania, Rafał Bogusław-
ski, ekspert ds. rynków inwestycyjnych z funduszu 
Amundi Polska TFI S.A., omówił trendy zachodzące 
w gospodarce światowej, co spotkało się z zainte-
resowaniem tak ze strony studentów jak i przed-
siębiorców. Dodatkowo przedstawiciele banku 
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W spotkaniu uczestniczyli 
przedsiębiorcy, studenci WZ, 
WMN WGiOŚ oraz uczniowie 
liceum ekonomicznego 
w Krakowie 

Inteligentne 
specjalizacje łączą 
naukę z biznesem dr inż. Joanna Duda

29 listopada 2017 roku na Wydziale Zarządzania po raz trzeci odbył 
się panel biznesowy B2B zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub 
Absolwentów Wydziału Zarządzania AGH oraz Stowarzyszenie Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business” w Krakowie. 
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Credit Agricol Polska SA wskazali studentom 
kluczowe kompetencje, które są istotne na rynku 
pracy w sektorze bankowym, a także przedstawili 
produkty finansowe skierowane do studentów 
i przedstawicieli biznesu. Na koniec tej części pa-
nelu głos oddano Anicie Strzebońskiej, przedsta-
wicielce Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, 
która przedstawiła różne oblicza spółdzielczości, 
wskazując na rolę spółdzielni w rozwiązaniu 
problemu sukcesji polskich mikroprzedsiębiorstw. 
Po raz pierwszy w tym roku w spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele spółdzielni uczniowskiej 
Rockefeller, działającej w Zespole Szkół Ekono-
micznych w Krakowie, którzy na własnym przy-
kładzie, pokazali jak spółdzielnie uczą biznesu od 
najmłodszych lat. 
Część druga miała formę Networkingu. Uczest-
niczyli w niej przedstawiciele 21 przedsiębiorstw 
i instytucji wspierających biznes. Wystąpienia 
przedsiębiorców w pierwszej części dały podstawę 
do dyskusji. Studenci mieli możliwość zadawania 
pytań oraz rozmowy z potencjalnymi pracodaw-

cami. Najczęściej pytania dotoczyły: rekrutacji 
i selekcji kandydatów do pracy, pisania doku-
mentów aplikacyjnych, możliwości odbycia staży, 
rozwoju pracowników w przedsiębiorstwach, oceny 
pracowniczej, przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz najważniejszych kompetencji i umiejętności, 
jakie powinien posiadać absolwent współczesnego 
globalnego rynku pracy. Natomiast przedsiębiorcy 
mówili o profilu swojej działalności oraz ich ocze-
kiwaniach względem potencjalnych kandydatów 
do pracy. Wskazane zostały kluczowe umiejętno-
ści, najważniejsze z punktu widzenia rynku pracy, 
a także kwestie, na które absolwenci studiów 
wyższych powinni zwracać szczególną uwagę 
w procesie swojej edukacji. 
W trzeciej części spotkania władze Wydziału 
Zarządzania w osobie dziekana dr. hab. inż. Piotra 
Łebkowskiego, prof. AGH, władze Stowarzyszenia 
Klubu Absolwentów WZ AGH (prezes Leszek Biały,  
v-ce prezes dr inż. Ewa Beck-Krala, sekretarz 
zarządu dr inż. Joanna Duda oraz członek zarządu 
dr inż. Jan Sas), władze Stowarzyszenia Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w Krakwie „Krak-Bu-
siness” (prezes Krzysztof Karcz) wraz z przedsta-
wicielami 11 firm należących do tego stowarzy-
szenia, przedstawicielami Związku Lustracyjnego 
Spółdzielni Pracy w Krakowie, członkami Stowa-
rzyszenia Klub Absolwenta WZ AGH, koordynato-
rami projektu stażowego na wydziałach: WGGiOS 
(prodziekan ds. studenckich dr inż. Ewa Adamiec) 
i WMN (dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska), a także 
zastępcą dyrektora Narodowego Centrum Nauki 
dr. Tomaszem Bzukałą oraz zastępcą dyrektora 
Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie  Walde-
marem Jakubasem, dyskutowali nad możliwo-
ściami prowadzenia wspólnych prac badawczych 
i naukowych. 

Spotkanie w trakcie panelu B2B 
cieszy się dużym zainteresowaniem 
studentów, naukowców oraz 
biznesu, dlatego też rozszerzono 
grono uczestników o nowych 
partnerów ze Szczecina. W tym 
celu 29 listopada 2017 r. została 
podpisana umowa o współpracy 
z Wydziałem Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytetu 
Szczecińskiego, a w spotkaniu czynnie 
uczestniczyli jego przedstawiciele 
w osobach:  prodziekana ds. Nauki 
i Współpracy Międzynarodowej dr 
hab. Tomasza Bernata, prof. US, dr. 
Aleksandry Gąsior oraz dr Barbary 
Czerniachowicz. 

Już teraz zapraszamy na następne spotkanie 
w przyszłym 2018 roku! 

Zarząd Stowarzyszenia Klubu 
Absolwentów WZ AGH:  
dr inż. Jan Sas (członek 
zarządu), dr inż. Joanna Duda 
(sekretarz zarządu), Leszek 
Biały (prezes Stowarzyszenia), 
dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska 
(WMN - koordynator projektu 
stażowego dla studentów), 
Krzysztof Karcz (Prezes 
Stowarzyszenia Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
w Krakowie)
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Dr inż. Joanna Duda - 
moderator spotkania 
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