Szkolenia
dla studentów podczas

XXI Dni Aktywności Studenckiej
Politechnika Wrocławska, 12-21 marca 2015

Temat

Jak przetrwać
na PWr?

Prelegent

Bartosz Pryda
i Mariusz
Maszkiewicz

Jak efektywnie
pracować
w zespole

Anastazja
Tuła

Efektywne
spotkania

Radosław
Czahajda
i Bartosz
Pryda

Funkcjonowanie
zespołu

Łucja
Czajkowska

Organizacja

4s

Termin

16.03 (poniedziałek)
18:30 - 22:00

Miejsce

Opis

Limit

Sala czerwona
T-15

Jesteś aktywnym studentem na PWr, ale nie wiesz jak załatwić każda sprawę? Gdzie
wynająć salę lub złożyć podanie, skąd pożyczyć projektor czy jak zdobyć pieniądze
na działalność w Twoim kole naukowym? Te i inne odpowiedzi znajdziecie
na szkoleniu "jak przetrwać na PWr?" Przedstawimy jak działają poszczególne działy
administracji Politechniki oraz Samorządu Studenckiego, z kim należy się
kontaktować, aby uzyskać potrzebna pomoc w działalności studenckiej oraz gdzie
szukać potrzebnych informacji. Mamy nadzieję, że dzięki temu szkoleniu aktywni
studenci będą mogli sprawniej wykonywać swoje zadania mimo utrudnionej
komunikacji na tak dużej uczelni jak nasza.

15

30

4s

17.03 (wtorek)
14:00 -18:00

Sala 204 SKS
C-18

Chcesz dowiedzieć się, jak stworzyć zespół tak, aby wyciągnąć maksymalny potencjał z
każdego członka grupy, jednocześnie doprowadzając projekt do sukcesu? Jaką rolę Ty
sam spełniasz w grupie? Czy jesteś liderem, mózgiem operacji, siewcą pomysłów czy
może czujnym krytykiem? Bez względu na to czy koordynujesz projekt, jesteś
członkiem organizacji studenckiej, bierzesz udział w studenckim projekcie lub
zasiadasz w samorządzie - z pracą w grupie będziesz miał do czynienia ZAWSZE.
Na tym szkoleniu zaprezentujemy jak sprawnie działać w zespole, jednocześnie
realizując siebie i wykorzystując swoje najlepsze cechy, jak unikać komunikacyjnych
wpadek, jak dawać i przyjmować feedback - wszystko po to, by zwiększyć
efektywność działania w zespole, jak i Twoją własną.

4s

17.03 (wtorek)
19:00 - 22:00

Sala czerwona
T-15

Każde spotkanie organizacji studenckiej lub koła naukowego to od 10 do nawet 100
roboczogodzin. Czy wykorzystujecie je właściwie? Jak sprawić, żeby każdy był
zaangażowany w pracę grupy, nie nudził się i czegoś się nauczył? Szkolenie
o prowadzeniu małych, dużych i ogromnych spotkań bez stresu i z nastawieniem
na sukces!

20

Sala żółta
T-15

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które już pracują zespołowo i chciałyby
podnieść efektywność swojej pracy oraz do osób, które chciałyby pogłębić swoją
wiedzę z tego obszaru. Na spotkaniu dowiecie się jak wygląda dynamika rozwoju
zespołu, jakie role mogą pełnić poszczególni jego członkowie oraz jak wspólnie
pracować, aby było miło i zrealizować przy tym zamierzony cel. Szkolenie będzie
prowadzone metodą warsztatową.

15

Stowarzyszenie
CEL

17.03 (wtorek)
17:30 - 20:30

Zapisy

Zarządzanie sobą
w czasie
Strategie
pozyskiwania
sponsorów
w projektach
studenckich

Maciej
Caputa

Łukasz
Horanin

4s

PWR Racing
Team

18.03 (środa)
17:00 - 21:00

18.03 (środa)
15:00 - 18:00

Sala żółta
T-15

Czy łapiesz się na tym, że spędzasz kolejne godziny na czynnościach których nie
powinieneś robić? Czujesz, że coś jest nie tak? A może nie potrafisz ułożyć planu dnia?
Mam dla Ciebie wspaniałą propozycję! Zrób pierwszy krok w zarządzaniu sobą
w czasie i przyjdź na warsztaty! Pokażę Ci narzędzia i metody, które
uporządkują Twój dzień, wskażą cele i priorytety oraz przyniosą niesamowitą
satysfakcję.
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Sala 204 SKS
C-18

Masz pomysł na dobry projekt? Chcesz wcielić go w życie, ale nie Wiesz jak pozyskać
sponsorów? To szkolenie jest z myślą o Tobie. Dowiesz się jak efektywnie i sprawnie
nabywać sponsorów. Nauczysz się układać strategie pozyskiwania patronatów
do swojego projektu. To wszystko odbędzie się pod okiem doświadczonego lidera
zespołu PWr Racing Team, który skuteczność zaprezentowanych metod potwierdzi
zrealizowanymi przykładami.
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Jak dobrze
prowadzić blog?

Dawid
Tymski

Secondhand
Dandy

18.03 (środa)
16:00 - 19:00

Sala czerwona
T-15

Starcie gigantów:
PRINCE®
vs AgilePMTM

Martin
Daliga

Inprogress

19.03 (czwartek)
14:00 - 17:00

Sala 204 SKS
C-18

Organizacja
pracy własnej

Łucja
Czajkowska

Stowarzyszenie
CEL

19.03 (czwartek)
17:30 - 20:30

Sala czerwona
T-15

Chciałbyś, przy pomocy bloga, dzielić się z internautami
ciekawymi treściami, ale nie wiesz jak to zrobić? Podczas warsztatu
dowiesz się na co zwrócić uwagę na samym starcie, by w późniejszym
czasie oszczędzić sobie pracy. Dzięki temu będziesz w stanie sprawić,
by Twój blog od początku spełniał oczekiwania zarówno twoje, jak i
Twoich czytelników. Prowadzisz już swoją stronę? Podpowiem Ci jak
skutecznie aktywizować obecnych czytelników i pozyskiwać nowych, co pozwoli
zbudować wokół Twojej strony zaangażowaną społeczność :)
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zarządzania projektami pt. „Starcie
gigantów: PRINCE® vs AgilePMTM”. Podczas spotkania dowiesz się m.in.:
· czym różnią się zwinne metodyki zarządzania od podejść klasycznych,
· jakie są największe zalety prowadzenia projektów wg PRINCE2,
· czy AgilePM można wdrożyć do każdego projektu.
Jednak to szkolenie to nie tylko teoria! Omówimy również kilka case-studies, wspólnie
szukając najlepszych rozwiązań i odpowiedniej metodyki do zastosowania.
Czujesz, że nie panujesz nad swoim czasem? Masz wrażenie, że jesteś w stanie dużo
efektywniej wykorzystywać wolne chwile? Weź udział w warsztacie organizacji pracy
własnej. Na spotkaniu nauczysz się jak wyznaczać cele, planować swoje działania,
priorytetyzować je i efektywnie przeobrażać w czyny.
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Sztuka
prezentacji

Krystian
Brożek

4s

19.03 (czwartek)
16:30 - 20:30

Sala żółta
T-15

Marzysz, by zostać mistrzem tworzenia i przeprowadzania prezentacji? Pierwszy krok
masz już za sobą - trafiłeś tutaj. Hipnotyzuj słuchaczy, jak robi to Al Gore swoimi
prelekcjami. Poprowadź wystąpienie jak Steve Jobs i oczaruj nawet najbardziej
wymagających słuchaczy. Wyrzuć przegadane, nudne slajdy i stwórz prezentację jak
Cliff Atkinson. Niech Twoja publiczność Cię pokocha!
W większości organizacji studenckich wykorzystuje się Google Docs - zbiór narzędzi,
które dzięki świetnie nadają się do współpracy online i zarządzania zadaniami. Wiele
osób nie czuje się pewnie w ich wykorzystywaniu lub zna podstawy, ale nie wie jak
można wykorzystać te narzędzia w praktyce w projekcie. Warsztat pokaże jak
organizować pliki, współpracować na nich oraz wykorzystywać najważniejsze
narzędzia i funkcje. Zalecane jest posiadanie własnego laptopa.
Zawsze chciałeś poprowadzić własną stronę internetową? Twoje koło potrzebuje
własnej wizytówki w Necie, ale nie możesz znaleźć informatyka, który Wam ją zrobi?
Stwórz ją sam! Szkolenie poprowadzi Cię przez stworzenie własnej strony z blogiem
i galerią na platformie WordPress, stojącej na własnym serwerze (ważne dla kół strona może być dostępna pod "koło.pwr.edu.pl"!), z użyciem darmowych skórek
i wprowadzeniem do bardziej zaawansowanych, płatnych i darmowych dodatków.
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Praca
za pomocą
Google Docs

Paweł
Kwaśnik

4s

20.03 (piątek)
18:00 - 22:00

Sala czerwona
T-15

Podstawy
tworzenia stron
internetowych

Paweł
Abramowicz

Online
Systems
Developers

20.03 (piątek)
14:00 - 18:00

Sala żółta
T-15

20.03 (piątek)
18:00 - 22:00

Sala 1
C-8

Ochrona danych osobowych jest czymś do czego większość z nas nie przykłada
wielkiej wagi. Jest to wielki błąd i przez zepchnięcie sprawy na margines narażamy się
na szereg niebezpieczeństw, które mogą mieć nieprzyjemne skutki. W czasie tej
prelekcji postaram się zwrócić Waszą uwagę na ten problem, oraz przybliżyć sposoby
na zabezpieczenie się.
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20.03 (piątek)
14:00 - 18:00

Sala 204 SKS
C-18

Chciałbyś spakować plecak i ruszyć w podróż jednak nie wiesz jak zacząć, bo ogranicza
Cię czas i budżet, a sama organizacja jest co najmniej przerażająca? Podczas warsztatu
będziemy rozwijać umiejętności redukcji kosztów podróży. Dowiesz się, jak odnaleźć
przydatne informacje jeszcze przed podróżą i jak unikać niespodziewanych wydatków.
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Ochrona danych
osobowych
w sieci

Michał Zając

Low-cost
travelling

Michał
Kochanowski

Akademickie
Stowarzyszenie
Informatyczne

4s
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20

