
 

 

KOMPETENCJE SIŁĄ NAPĘDOWĄ SUKCESU STUDENTÓW WZIE PG 

 
Warunki realizacji projektów studenckich 

 
Celem głównym Projektu jest podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców wśród 
studentów czterech ostatnich semestrów studiów kierunków Zarządzanie oraz Analityka 
Gospodarcza I lub II stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej  poprzez ich 
udział w certyfikowanych szkoleniach i warsztatach, wizytach studyjnych oraz projektach 
studenckich organizowanych z udziałem pracodawców. 
 
Akademia Biznesu to program projektów studenckich (grupy max 5. osobowe, zgodne z profilem 
kształcenia) realizowanych pod nadzorem pracodawców. Tematyka i sposób realizacji projektów 
studenckich zakładają wachlarz kompetencji, które będą musiały być wykorzystane do przygotowania 
przedsięwzięcia. Wymagane łączenie min. 2-3 zakresów kompetencji w ramach danego zadania. 
Obowiązkowo będą to kompetencje komunikacyjne, (w tym związane z pracą w grupie), zawodowe 
(związane ze specyfiką danej branży) oraz analityczne (związane z rozwiązywaniem problemów, 
zarządzaniem projektami). Ponadto wśród rozwijanych kompetencji będą mogły znaleźć się 
informatyczne i z zakresu przedsiębiorczości (pozyskiwanie finansowania, planowanie budżetów, 
harmonogramowanie). 
 
Tematy zgłoszone przez pracodawców umieszczane są sukcesywnie na stronie Projektu -  studenci 
mają  możliwość zapisów na nie mailowo lub osobiście w Biurze Projektów (pokój 101 na WZiE PG). 
Każdy zespół ma opiekuna merytorycznego z ramienia pracodawcy, który decyduje o zaliczeniu 
projektu. Mentor ma za zadanie dzielić się wiedzą, inspirować zespół i kontrolować postęp prac, 
określa pracochłonność projektu (prowadzi projekt w okresie max do 3 m-cy), kontaktuje się z 
zespołem przynajmniej raz w tygodniu. 
 
Pomiar wsparcia jakim jest Akademia Biznesu odbywa się na podstawie:  

 dokumentacji projektów (wyników pracy zespołu) w Biurze Projektów 

 oceny zakończonych projektów oraz opinii na temat pracy zespołu (ocenia i opiniuje mentor),  

 dokumentacji spotkań roboczych (studenci prowadzą dziennik projektu obrazujący postęp prac 
oraz obecność na spotkaniach roboczych), 

 Biuro Projektów WZiE PG wydaje studentom zaświadczenie o udziale w projekcie.  
 
Akademia Biznesu zakończona zostanie w każdym roku trwania projektu seminarium, na którym 
zaprezentowane zostaną projekty z udziałem pracodawców i studentów. 
 
Kontakt: 
Biuro Projektów WZiE PG 
dr Aniela Mikulska 
pokój 101, budynek WZiE PG 
tel. 58 347-19-77 
mobile phone: 692-438-391 

 
 


