Zostań przedsiębiorcą w 24 godziny
SZKOLENIE dla STUDENTÓW III ROKU

OGŁOSZENIE
o szkoleniu z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
w roku akademickim 2012-2013

Zapraszamy studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych do udziału w
fakultatywnych zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej. Przedmiotem szkolenia jest nabywanie
podstawowej wiedzy i umiejętności, które mogą być pomocne w samodzielnym podjęciu i
prowadzeniu działalności gospodarczej.

Tytuł:

Zostań przedsiębiorcą w 24 godziny.

Treść: Nabywanie umiejętności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
Poziom: Podstawowy
Program:
1.
ABC przedsiębiorczości.
2.
Pomysł na biznes.
3.
Sprzedaż.
4.
Pieniądze na biznes.
5.
Przed biznesplanem.
6.
Biznesplan.
7.
Kalendarz przedsiębiorcy.
8.
Rejestracja firmy.
Regulamin:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich studentów III roku studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych.
W szkoleniu może wziąć udział każdy student, który w wyznaczonym terminie rekrutacji złoży
wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy i otrzyma Kartę uczestnika ze wskazaniem
oznaczenia grupy szkoleniowej.
Przydzielenie uczestnika do grupy szkoleniowej następuje poprzez wskazanie oznaczenia
grupy. Uczestnicy przydzielani są do poszczególnych grup szkoleniowych w kolejności
zgłoszeń aż do wyczerpania wolnych miejsc.
W przypadku, gdy ilość zgłoszeń nie pozwoli na zapełnienie, co najmniej 10 miejsc w grupie,
zastrzega się możliwość przydzielenia uczestnika do innej grupy szkoleniowej albo odwołania
zajęć.
Grupy szkoleniowe tworzone są odrębnie dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych
I Grupy zjazd. i niestacjonarnych II Grupy zjazd. Terminy odbywania szkolenia przypadają w
czasie wolnym od zajęć przewidzianych planem.
Uczestnictwo w szkoleniu jest dobrowolne i nieodpłatne

Organizacja:
1.

Czas trwania: 24 godziny (8 x 3h)

2.

Termin: Listopad, Grudzień 2012 r., Styczeń 2013 r.

3.

Liczność grup: 12 - 18 osób

4.

Prowadzący: mgr Anna Krajewska

5.

Wydawnictwa: Płyta CD pt.”Zostań przedsiębiorcą w 24 godziny” - Materiały pomocnicze do
poszczególnych tematów szkolenia; Akty prawne związane z problematyką
przedsiębiorczości.

Rekrutacja:
Aby wziąć udział w szkoleniu należy:


Wypełnić Formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie Wirtualnego Dziekanatu
(www.dziekanatwsr.pl) w zakładce Sondy > Ankiety;



Odebrać osobiście Kartę uczestnika ze wskazaniem oznaczenia grupy szkoleniowej w pok.
314 w gmachu WSR przy ul. Obozowej 20 w następujących terminach rekrutacji:

Studia stacjonarne

Od 29 października 2012 r.

Od Pn. do Pt. w godz. 10:00-16:00

Studia niestacjonarne

Od 29 października 2012 r.

Od Pn. do Pt. w godz. 14:00-16:00



do rozpoczęcia zajęć.
Wypełnić po zakończeniu szkolenia i złożyć Ankietę uczestnika.

Zajęcia:
Studenci studiów stacjonarnych:
Grupa

P-S1 (dla grup 1, 2)

Prowadzący

Terminy

Godziny

P-S2 (dla grup 3, 4)
Mgr Anna Krajewska

Wt.13.11.2012

Wt.11.12.2012

Śr.14.11.2012

Śr.12.12.2012

Wt.20.11.2012

Wt.18.12.2012

Pt.23.11.2012

Śr.19.12.2012

Wt.27.11.2012

Wt.08.01.2013

Pt.30.11.2012

Śr.09.01.2013

Wt.04.12.2012

Wt.15.01.2013

Śr.05.12.2012

Śr.16.01.2013

8:30 - 11:00

8:30 - 11:00

s. 222

s. 101

Sala

Studenci studiów niestacjonarnych:
Grupa

P-N1 (min. 12 osób)

Prowadzący

Mgr Anna Krajewska

Terminy

Godziny
Sala

Śr.14.11.2012

Śr.12.12.2012

Śr.21.11.2012

Śr.19.12.2012

Śr.28.11.2012

Śr.09.01.2013

Śr.05.12.2012

Śr.16.01.2013

18:00 - 20:30
s. 121

Organizacja szkolenia dla studentów studiów niestacjonarnych w zaproponowanych terminach
nastąpi w zależności od zainteresowania studentów udziałem w proponowanym szkoleniu w stopniu
umożliwiającym utworzenie grupy szkoleniowej (min. 12 osób).

