
Studencie, przyjdź na WSPA – mamy dla Ciebie interesujące wydarzenia!  

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego ruszamy z inicjatywami skierowanymi do 

społeczności akademickiej, nie tylko z naszej uczelni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów 

ale również pracodawców, w celu zapewnienia kompetentnych przyszłych pracowników organizujemy 

szereg warsztatów, które umożliwią nabycie pożądanych przez pracodawców kompetencji oraz 

umiejętności.  

Już 10 października odbędzie się warsztat „Etykieta w biznesie”, podczas którego wystąpi Pani 
Agnieszka Tokarz –Iwanek,  projektantka mody, właścicielka marki Tokarz Design. W trakcie 
warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad savoir-vivre ubioru na rozmowę 
kwalifikacyjną.  
Kolejna część warsztatu to wystąpienie Pani Sylwii Gronczewskiej, która przekaże uczestnikom wiedzę 
związaną z kreowaniem własnego wizerunku, między innymi podczas rozmowy o pracę.   
 

                       
             
 
 
11 października odbędą się warsztaty  Agile- metodologia zarządzania projektami 
 

Poczuj na własnej skórze na czym polega AGILE i weź udział w warsztatach LEGO. Będziesz mógł 

poznać metodologię zarządzania Agile podczas wyjątkowego zadania, jakim będzie zbudowanie miasta 

z klocków i wszystkich innych dostępnych materiałów. 

Dla kogo? Nie ma znaczenia czym zajmujesz się na co dzień – Agile jest dla każdego, więc jeśli chcesz 

dowiedzieć się, jak wygląda praca w Agile, to jest to coś dla Ciebie. 

Jak? Będziemy budować miasto z klocków LEGO, aby poznać najważniejsze aspekty zwinnej pracy 

zespołowej. 

Dlaczego? Uczestnicy doceniają możliwość działania w tej innowacyjnej metodzie i to, jak w sposób 

bardziej efektywny mogą realizować różne projekty.   

 

      
 



11 października to także dzień tematyczny „Student na rynku pracy”, podczas którego odbędą 
się warsztaty z pisania CV oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzone przez doradcę 
edukacyjno- zawodowego z Akademickiego Biura Karier WSPA.  
W tym dniu głos zabiorą również przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, oraz 
przedstawiciele Agencji Pracy  Manpower.  
 

   
 
 

14 października to dzień Przedsiębiorczości na WSPA, w trakcie tego dnia odbędą się warsztaty 
„Własna działalność gospodarcza”.  Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu 
związanym z zakładaniem działalności gospodarczej, pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, aktualnych przepisów prowadzenia działalności, przepisów prawnych, 
rozliczeń podatkowych oraz przepisów prawnych.  

 
 

                    
 
 
 

15 października to dzień Interaktywnego warsztatu kształtowania kompetencji pożądanych na 
rynku pracy, prowadzony przez Katarzynę Ludzińską- trenera biznesu, psychologa, 
dyplomowanego coacha i licencjonowanego doradcę zawodowego.  
 
 

 
 
17 i 18 października to czas na spotkania studentów z pracodawcami, podczas paneli 
Współpraca WSPA w Lublinie z otoczeniem biznesu pojawią się: Pepco, Projekty na obcasach, 
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A, Blue Fox, Nocowanie.pl, Bury. Transport.  


