
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
  

przy współpracy z  

 

Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 

 

 

Zapraszają do udziału  

w Projekcie ”Zbuduj przyszłą karierę już dziś!-

Młodzieżowy Uniwersytet Szczeciński” w ramach 

Programu „UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY” 

 
 

Terminy zgłoszeń udziału w  projekcie według załączonego formularza  do 

15.09.2018r. 

 

 

Szczecin, Październik 2018-Czerwiec 2019r. I edycja 

 

 

 

 
 

 

Informacje dla Szkół 
 

1) Formularz Zgłoszeniowy  (załącznik nr 1) 

należy wysłać na adres e-mail do dnia 15.09.2018:  

mus@usz.edu.pl 

 

2) Cel projektu: podniesienie kompetencji młodzieży w wieku 13-

15 lat,  poprzez realizację wysokiej jakości intensywnych szkoleń 

dydaktycznych 

3) Grupa docelowa: młodzież w wieku 13- 15 lat 

4) Limit miejsc: 100 osób w ramach 1 edycji (przewidziane 2), 

zachęcamy do udziału: 

 osoby z niepełnosprawnością (Wydział bez barier),  

 szkoły znajdujące się na terenach wiejskich 

5) Bonusy: indeks MUS, konkursy z nagrodami rzeczowymi, 

certyfikaty 

6) Forma: 7 spotkań; każde spotkanie to 45 minut wykładu oraz 2x 

45 minut warsztatów + Wielki Finał  

 
7) Wielki Finał: podsumowanie całego roku oraz Warsztaty 

Niespodzianka- tzw. "Szkoła Letnia". Równolegle odbędą się 

zajęcia dla Rodziców. 

 

8) Czas i miejsce spotkań: 1 x miesiąc w piątek (godz. 9.30-12.30), 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, 71-

101 Szczecin 

 

O udziale w projekcie  zdecyduje kolejność 

zgłoszenia szkoły. 
 

mailto:umo.wneiz20182020@gmail.com


 

 

 

Informacja dodatkowa: 
 

 Projekt ma charakter BEZPŁATNY, 

 Warsztaty prowadzą najlepsi eksperci, naukowcy WNEIZ 

 Zapewniamy obiad podczas wykładów dla wszystkich 

uczestników, 

 Zwracamy koszty dojazdu dla szkół z gmin wiejskich, 

 Osoba sprawująca opiekę nad daną szkołą podczas zajęć- 

otrzymuje wynagrodzenie, 

 Materiały piśmiennicze (notesy, długopisy) dla każdego 

uczestnika, 

 Szkoły otrzymają tzw. pendrive wiedzy z zapisem 

materiałów szkoleniowych, 

 Konkursy z nagrodami rzeczowymi dla aktywnych 

uczestników i nagroda główna dla zwycięskiej szkoły, 

 Każda szkoła, uczestnik, opiekun otrzyma certyfikat 

świadczący  o współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania i NCBiR. 

 

 

 

 

Główne rezultaty: 

 
nabycie umiejętności z dziedzin ekonomiczno-społecznych., 

doskonalenie angielskiego, umiejętności rozumienia, kreatywność, 

przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, komunikacja, rozwiązywanie 

problemów, umiejętności pracy zespołowej.  

 

 

 

Główne zadania Projektu: 

 

1. Szkolenie z zakresu dziedziny Ekonomii, 

2. Szkolenie z zakresu dziedziny Ekologii, 

3. Szkolenie z zakresu dziedziny Marketingu, 

4. Szkolenie z zakresu dziedziny Finansów, 

5. Szkolenie z zakresu dziedziny Informatyki, 

6. Szkolenie z zakresu dziedziny Zarządzania, 

7. Szkolenie z zakresu Języka Angielskiego, 

8. Oferta edukacyjna dla Rodziców + Szkoła letnia -warsztaty 

niespodzianka.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W IMIENIU POMYSŁODAWCÓW: 

 

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Iga Rudawska 

 

Asystent kierownika: mgr Joanna Kowalik

 


