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STUDENCKI NOBEL 2010 Dodatek specjalny

Twoja szansa na sukces

Otwiera wiele drzwi
!wietne wyniki w nauce, imponuj"ca aktywno#$ spo%eczna, niebanalne osi"gni&cia w organizacjach studenckich. 

Czy to wystarczy, aby zas%u'y$ na Studenckiego Nobla 2010? Odpowied( poznamy ju' 5 lipca 2010 roku

Konkurs Studenc-
ki Nobel skiero-
wany jest do stu-
dentów, którzy
ju! na etapie stu-
diów rozwijaj"

umiej#tno$ci oraz wiedz# nie
tylko na uczelni, ale tak!e poza
ni". Uczestnicz" w konferen-
cjach i szkoleniach, prowadz"
aktywno$% naukow" i spo&ecz-
n", maj" na swoim koncie
praktyki krajowe i zagranicz-
ne.

– Organizacja Studenckiego
Nobla jest projektem od stu-
dentów dla studentów. Misj"
konkursu jest propagowanie
edukacji na poziomie uczelni
przez sprawiedliwe wy&ania-
nie, nagradzanie i promowanie
najzdolniejszych studentów w
kraju. Pragniemy doceni% tych,
którzy wyró!niaj" si# ponad-
przeci#tn" wiedz", dzia&alno-
$ci" naukow" i spo&eczn" –
podkre$la Marek Kiczka, rzecz-
nik prasowy konkursu „Stu-
dencki Nobel 2010 – Twoja
szansa na sukces”.

Konkurs znalaz& uznanie
m.in. przewodnicz"cego Parla-
mentu Europejskiego Jerzego

Buzka, który w li$cie do koor-
dynatora  konkursu regionu
&ódzkiego napisa&: „Popieram
wszelkie inicjatywy maj"ce na
celu promowanie i nagradzanie
zdolnych studentów, gdy! to
w&a$nie utalentowana i aktyw-
na m&odzie! jest przysz&o$ci"
naszej wspólnej Europy”.

W tym roku odbywa si# ju!
druga edycja konkursu. Jego
organizatorem jest stowarzy-
szenie Niezale!ne Zrzeszenie
Studentów. W ubieg&ym roku o
tytu& najlepszego studenta w
Polsce walczy&o ponad 1000
osób. Najwy!sze trofeum – Stu-
denckiego Nobla 2009 – zdo-
by&a Agnieszka Kaszkowiak,
studentka z Poznania. Ka!de-
mu etapowi konkursu towarzy-
szy&y tak!e nagrody rzeczowe:
iPody, aparaty cyfrowe, notebo-
oki i wiele innych.

Do tegorocznej edycji kon-
kursu zg&osi&o si# 779 osób.
Ch#% udzia&u w konkursie wy-
kaza&o 548 uczelni, ale nie z
ka!dej by&y zg&oszenia. – Ju!
sam udzia& w konkursie uczest-
nika z danej uczelni jest dowo-
dem na to, i! uczelnia kszta&ci
ludzi aktywnych, maj"cych ja-
sno sprecyzowane cele i reali-

zuj"cych swoje pasje – mówi
Marek Kiczka.

Konkurs przebiega w trzech
etapach. Pierwszy obejmowa&
wybór najlepszego reprezen-
tanta uczelni przez uczelniane
komisje konkursowe sk&adaj"-
ce si# m.in. z rektorów, prorek-
torów do spraw studenckich i
przedstawicieli samorz"dów
studenckich danych szkó& wy!-
szych. Ch#tni studenci mogli
si# rejestrowa% na stronie inter-
netowej konkursu (www.stu-
denckinobel.com.pl) od 1 mar-
ca do 11 kwietnia 2010 r.

Etap wojewódzki zako'czy&
si# 10 czerwca wraz z ostatni"
gal" regionaln" w Krakowie.
Dwie pierwsze odby&y si# 29
kwietnia w Gda'sku i (odzi.
Wojewódzka komisja konkur-
sowa z&o!ona z rektorów uczel-
ni bior"cych udzia& w konkur-
sie oraz patronów honorowych
wybra&a spo$ród zwyci#zców
pierwszego etapu najlepszego
przedstawiciela dla danego
województwa.

W gr# wchodzi&a przede
wszystkim liczba punktów
przyznawanych m.in. za osi"-
gni#cia naukowe, aktywno$% w
organizacjach studenckich i

ko&ach naukowych, znajomo$%
j#zyków obcych, odbyte sta!e i
praktyki, udzia& w konkursach.

Wybrano 16 laureatów woje-
wódzkich, po jednym z ka!de-
go województwa. Ka!dy laure-
at etapu wojewódzkiego otrzy-
ma& netbooka ufundowanego
przez sponsora strategicznego
(Lidl Polska) wraz z dyplomem.

Podczas gal regionalnych
Wojewódzka Komisja Konkur-
sowa wr#czy&a tak!e wyró!nie-
nia uczestnikom konkursu,
którzy uzyskali powy!ej 200
pkt (na 450 mo!liwych) w da-
nym województwie. Komisja
przyzna&a tak!e wyró!nienia
dla najlepszych studentów w
danych kategoriach – bran!o-
wych laureatów wojewódzkich
– na podstawie klasyfikacji
dziedzin naukowych OECD. W
tegorocznej edycji Studenckie-
go Nobla by&a to nowo$%.

– Jestem pewien, !e dla ka!-
dego laureata tytu& b#dzie mo-
tywacj" do dalszej aktywno$ci
naukowej i spo&ecznej. Nie tyl-
ko z powodu rosn"cych z roku
na rok oczekiwa' wzgl#dem
nich, ale g&ównie z ch#ci konty-
nuowania tego, co zapocz"tko-
wali ju! na studiach. Nobel ten

mo!e by% pomocny w znalezie-
niu bardzo dobrej pracy – pod-
kre$la Marek Kiczka.

Nagrodzeni finali$ci przeszli
do trzeciego – ostatniego ju! –
etapu konkursu, w którym zo-
stanie wy&oniony najlepszy z
najlepszych. Uroczysta gala fi-
na&owa odb#dzie si# 5 lipca
2010 r. w warszawskim Belwe-
derze. Krajowa Komisja Kon-
kursowa, sk&adaj"ca si# m.in. z
przedstawicieli sponsora stra-
tegicznego, jak równie! przed-
stawicieli Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wy!szego oraz
Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkó& Polskich, wybie-
rze zwyci#zc# konkursu – naj-
lepszego studenta RP spo$ród
16 laureatów wojewódzkich.

– Laureat konkursu Studenc-
ki Nobel 2010 z pewno$ci" ce-
chowa% si# b#dzie ponadprze-
ci#tn" aktywno$ci" naukow",
przejawiaj"c" si# w prowadze-
niu bada', publikacjach i refe-
ratach naukowych, obejmowa-
niem funkcji i stanowisk w orga-
nizacjach studenckich oraz ko-
&ach naukowych, doskona&"
znajomo$ci" j#zyków obcych,
uczestnictwem w licznych pro-
jektach organizowanych na ró!-

n" skal# i wymianach mi#dzy-
narodowych, a tak!e odbywa-
niem sta!y i praktyk zawodo-
wych. Podsumowuj"c – b#dzie
to osoba godna tytu&u najlep-
szego studenta Rzeczypospoli-
tej – opowiada Marek Kiczka.

Podczas gali fina&owej zosta-
nie wr#czona nagroda g&ówna
– czek na 15 tys. z& ufundowany
przez Kancelari# Prezydenta
oraz nagroda niespodzianka
ufundowana przez sponsora
strategicznego konkursu – fir-
m# Lidl Polska, a tak!e dyplom
i nagrody ksi"!kowe ufundo-
wane przez Polskie Wydawnic-
two Naukowe.

– Zdobycie Studenckiego
Nobla dla jednych mo!e stano-
wi% presti!owe wyró!nienie –
osi"gni#cie w CV, dla innych by%
pocz"tkiem nowego etapu w !y-
ciu – sposobem na zwi#kszenie
pewno$ci siebie czy otwarcie na
bardziej intryguj"ce wyzwania –
zaznacza Marek Kiczka.

Krajowa Komisja Konkur-
sowa wyznaczy równie! naj-
lepszych studentów w danych
kategoriach – bran!owych
laureatów krajowych spo$ród
bran!owych laureatów woje-
wódzkich.

<Laureaci
Studenckiego
Nobla 2010
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Szukamy wyj!tkowych osobowo"ci 
z imponuj!cymi osi!gni#ciami

ROZMOWA | Jakub Pluta, dyrektor krajowy konkursu „Studencki Nobel 2010 – Twoja szansa na sukces”

Pierwsza edycja konkursu
odby!a si" w 2009 r. Ju# wtedy
cieszy!a si" du#ym zaintereso-
waniem. Sk$d wzi$! si" pomys!,
aby w ten sposób uhonorowa%
zdolnych i ambitnych
studentów?

Misj" Niezale!nego Zrze-
szenia Studentów jest
wspieranie kulturalnego, na-
ukowego i spo&ecznego
rozwoju studentów oraz inte-
gracja $rodowiska
studenckiego. Nast#pstwem
podejmowanych przez NZS
dzia&a' jest wielop&aszczyzno-
wy rozwój osobisty jego
cz&onków oraz kreowanie ich
na liderów.

Organizujemy ró!norodne
projekty o zasi#gu tak lokal-
nym, regionalnym, jak
i ogólnopolskim. Tworzone
przez studentów dla studen-
tów. Takim w&a$nie
przedsi#wzi#ciem jest „Stu-
dencki Nobel 2010 – Twoja
szansa na sukces”.

Organizacja, jak" jest NZS,
zrzesza kreatywnych i goto-
wych do dzia&ania ludzi.
Postanowi&a wi#c si# doszuka%
w $rodowisku akademickim
jednostek wyj"tkowych, ce-
chuj"cych si#
ponadprzeci#tn" wiedz", wy-
j"tkowymi umiej#tno$ciami
czy imponuj"cych osi"gni#cia-
mi oraz doceni%
dotychczasowe efekty ich sta-
ra'. St"d pomys&
na organizacj# „Nobla”.

Studenci nierzadko nie ma-
j" odwagi, czasu czy

sposobno$ci, by publicznie si#
chwali% swoimi osi"gni#ciami.
„Studencki Nobel” daje tak"
mo!liwo$%, ograniczaj"c
wk&ad uczestników do mini-
mum. Wystarczy odwiedzi%
stron# internetow" konkursu,
zarejestrowa% si#, po czym
oczekiwa% wyników.

Jakich profitów mog$ si" spodzie-
wa% laureaci konkursu? Chodzi
nie tylko o te wymierne, jak pieni$-
dze i nagrody rzeczowe, ale tak#e
inne, np. presti#, szansa na lepsz$
prac".

Wymierne s" niezwykle
znacz"cym elementem kon-
kursu, b#d"cym w wielu
przypadkach swoistym ma-
gnesem przyci"gaj"cym
potencjalnych uczestników.
Nie uwa!am jednak, aby tego
typu nagrody by&y najwi#k-
szym wyró!nieniem dla
laureatów „Nobla”. 

Uzyskanie tytu&u najlepsze-
go studenta w Polsce czy
laureata bran!owego w danej
kategorii to ogromny zaszczyt.
Ponadto wsparcie konkursu
przez takie instytucje, jak Mi-
nisterstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy!szego, Kan-
celari# Prezydenta RP,
sponsorów czy patronów me-
dialnych, pozwoli
na podniesienie presti!u or-
ganizowanego przez nas
projektu, a zarazem skupi
uwag# firm inwestuj"cych
w kapita& ludzki na wy&onio-
nych w „Studenckim Noblu”
najlepszych z najlepszych. 

Jak wygl$da portret wspó!cze-
snych studentów? Czy
przypominaj$ tych sprzed 10
czy 20 lat?

Nie bez powodu obecn" sy-
tuacj# w $rodowisku
akademickim okre$la si# mia-
nem wy$cigu szczurów.
Studenci nierzadko uwa!aj"
si# nie za przyjació& wspieraj"-
cych wzajemnie
w najtrudniejszych momen-
tach, lecz za potencjalnych
rywali stoj"cych na przeszko-
dzie do zrealizowania
wybranych $cie!ek karier. Co
wi#cej, przyczyn# &"czenia na-
uki z prac" nie ogranicza&bym
jedynie do kwestii finanso-
wych. Niestety, wa!nym
aspektem podejmowania pra-
cy podczas trwania studiów
jest ch#% ich uko'czenia
z wzbogaconym o kolejne po-
zycje CV znacz"co
u&atwiaj"cym znalezienie swo-
jego miejsca na rynku pracy.
Nasuwa si# pytanie, czy okres
studiów, uwa!any za najlepszy

w !yciu, nale!y po$wi#ca% a!
w takim stopniu na walk#
o swoje?

Rzeczywi$cie, w przesz&o$ci
sytuacja wygl"da&a zupe&nie
inaczej. Przytocz# przyk&ad
powsta&ego w la-
tach 80. XX wieku
Niezale!nego Zrzeszenia Stu-
dentów, które skupia&o
m&odych ludzi chc"cych nie-
zale!nej od w&adz
pa'stwowych organizacji stu-
denckiej, a ponadto
demokratyzacji !ycia akade-
mickiego, przestrzegania
podstawowych swobód poli-
tycznych w kraju oraz praw
cz&owieka, szanowania pol-
skich tradycji
niepodleg&o$ciowych i patrio-
tycznych. Oczywi$cie nie
sposób odnie$% omawianych
czasów do tera)niejszo$ci,
warto si# jednak zastanowi%
nad kierunkiem ewolucji du-
cha braci studenckiej. 

B#d"c cz&onkiem Niezale!-
nego Zrzeszenia Studentów,
jestem mimo to pe&en nadziei,
!e dzi#ki funkcjonowaniu or-
ganizacji studenckich takich
jak NZS podej$cie do studio-
wania i wyznaczania
!yciowych priorytetów zmieni
si# na lepsze. 

Laureaci musz$ zgromadzi% pew-
n$ liczb" punktów, aby przej&%
kolejne etapy. Z biogramów laure-
atów wynika, #e niemal wszyscy
nie tylko osi$gaj$ dobre wyniki
w nauce, ale tak#e udzielaj$ si"
w samorz$dzie, ko!ach nauko-

wych, pisz$ referaty, redaguj$ ga-
zety. Jak w&ród tylu zdolnych ludzi
wy!oni% tego „naj”?

Wybór najlepszego z naj-
lepszych to bezsprzecznie
trudne zadanie. Niemniej jako
organizatorzy konkursu po-
czynili$my wszelkie starania,
aby go u&atwi%. Niezwykle po-
mocn", a zarazem skuteczn"
form" wy&onienia „Studenc-
kiego Nobla” jest trójetapowy
charakter konkursu. Pozwala
on na wyselekcjonowanie
z grupy niespe&na 800 uczest-
ników kilkunastu
wyró!niaj"cych si# ponad-
przeci#tnymi osi"gni#ciami,
które to b#d" podstaw"
do uzyskania tytu&u laureata
czy laureatów bran!owych.
Ogromny wk&ad w wybór wy-
bitnych studentów maj"
komisje konkursowe dokonu-
j"ce rzetelnej oceny
uczestników w odpowiednich
etapach „Nobla”. Jestem prze-
konany, !e Krajowa Komisja
Konkursowa, w sk&ad której
wejd" osoby powszechnie
uwa!ane za autorytety, wybie-
rze osob# w pe&ni zas&uguj"c"
na miano najlepszego studen-
ta w Polsce. 

Jakimi cechami powinien si" od-
znacza% idealny laureat? Czy jego
cechy osobowo&ci te# si" licz$?

Ka!dy z laureatów zas&uguje
na miano idealnego, a zara-
zem unikatowego. Nie sposób
porównywa% ich do siebie, bo
tak naprawd# ka!dy z nich to
indywidualna jednostka cha-

rakteryzuj"ca si# innymi ce-
chami. Lista tych cech mo!e
si# okaza% bardzo d&uga. Bio-
r"c jednak pod uwag#
zg&oszenia, które zosta&y nade-
s&ane podczas tegorocznej
edycji „Studenckiego Nobla”,
uwa!am, !e do ich grupy mo!-
na zaliczy% m.in. wytrwa&o$%,
charyzm#, ambicje, kreatyw-
no$%, ch#% dzia&ania,
sumienno$% i otwarto$%. 

Czy dla potencjalnych pra-
codawców laureat
„Studenckiego Nobla” to do-
bry kandydat do pracy?

Misj" „Studenckiego Nobla”
jest propagowanie edukacji
na poziomie wy!szym po-
przez wy&anianie,
promowanie i nagradzanie
najzdolniejszych studentów
w kraju, wyró!niaj"cych si#
ponadprzeci#tn" wiedz",
dzia&alno$ci" naukow" i spo-
&eczn". Chcemy, aby laureaci
konkursu znajdowali si#
w centrum zainteresowania
firm inwestuj"cych w kapita&
ludzki. Jestem przekonany, !e
zwyci#zca konkursu na naj-
lepszego studenta w Polsce
przyci"gnie uwag# potencjal-
nych pracodawców i idealnie
sprawdzi si# na ewentualnie
zaproponowanym stanowisku.
By&bym niezmiernie rad, ma-
j"c $wiadomo$%, !e wysi&ek
podj#ty przez cz&onków NZS
w celu realizacji „Nobla” przy-
czyni si# do spe&nienia
marze' uczestników konkur-
su.

Studencki Nobel to dopiero pocz!tek fantastycznej kariery

Ju# w najbli#szy poniedzia!ek
przeka#e pani zaszczytne wyró#-
nienie Najlepszej Studentki
w Polsce. Nobel pójdzie w inne r"-
ce. Co uda!o si" pani osi$gn$%
przez ten rok?

W maju 2009 r., kiedy od-
biera&am tytu& Studenckiego
Nobla, by&am studentk"
dwóch kierunków. Mia&am
przed sob" wiele otwartych
$cie!ek i zastanawia&am si#,
któr" drog# wybra% – kariera
zawodowa czy praca nauko-
wa? Pozna', Warszawa czy te!
doktorat w jeszcze innym mie-
$cie? Doradztwo strategiczne
czy zarz"dzanie ryzykiem?

Dzi#ki uzyskanemu wyró!-
nieniu najlepszej studentki
w Polsce i odbyciu rozmów re-
krutacyjnych w Fundacji 2065
im. Les&awa A. Pagi mog&am
wzi"% udzia& w szkoleniach
mened!erskich podczas Aka-
demii Liderów Rynku
Kapita&owego w lipcu 2009
w Serocku. Tematyka szkole-
nia dotyczy&a zarz"dzania

ryzykiem i inwestycjami. Mia-
&am wtedy mo!liwo$%
poznania wielu liderów $wiata
biznesu i skonfrontowania
z nimi mojej $cie!ki zawodo-
wej. Wówczas utwierdzi&am
si# w zamy$le, !eby tak kiero-
wa% moim !yciem
zawodowym, by uda&o si#
za jaki$ czas trafi% na MBA
na jedn" z najlepszych uczelni
$wiata – Harvard Business
School.

Zaraz po Akademii rozpo-
cz#&am praktyki w firmie
doradztwa strategicznego A. T.
Kearney. Mia&am mo!liwo$%
uczestnictwa w kilku cieka-
wych projektach
strategicznych, a tak!e wyko-
nywa% analizy dwóch rynków
na potrzeby ksi"!ki „Compe-
ting against scale”. Widz# dla
siebie bardzo du!e szanse
rozwoju. Ka!dy projekt, które-
go si# w firmie podejmujemy,
wymaga osobnego zaanga!o-
wania i poznawania nowych
zagadnie', a tak!e spotka'

z ciekawymi osobisto$ciami.
Równolegle jestem te! za-

anga!owana w akcj#
popularyzacji matematyki
w$ród licealistów, którzy
w tym roku po raz pierwszy
zdawali ten przedmiot jako
obowi"zkowy. Bior# udzia&
w promocji platformy ZdajO-
bowi"zkowo. pl.

W ramach drugiego kierun-
ku studiów bior# udzia&
w programie wymiany studen-
tów MOST. Dzi#ki temu mam
mo!liwo$% ucz#szczania
na zaj#cia z matematyki
na Uniwersytecie Warszaw-
skim. W ten sposób &atwiej jest
pogodzi% zaj#cia z prac".

Dosta&am si# te! w tym roku
na Letnie Praktyki Badawcze
Instytutu Bada' Systemowych
PAN w Warszawie z zakresu
zastosowa' matematyki
w przemy$le. B#d# uczestni-
czy% w ró!norodnych
projektach: zarówno zleca-
nych przez firmy, jak
i naukowo-badawczych.

Zosta&am te! w czerw-
cu 2010 r. laureatem konkursu
Droga na Harvard, który by&
skierowany do m&odych osób
reprezentuj"cych nieprzeci#t-
ny poziom oraz potencja&
do odnoszenia sukcesów
na najlepszych uczelniach
$wiata. Zwyci#stwo umo!liwia
mi profesjonalne wsparcie
mentorskie osób z Harvard
Club of Poland. Mam nadziej#,
!e uda mi si# dobrze przygo-
towa% i pomy$lnie przej$%
aplikacj# na studia MBA
na Harvard Business School
za kilka lat.

Dlaczego zdecydowa!a si" pani
wzi$% udzia! w konkursie Stu-
dencki Nobel 2009?

Opiekun Ko&a Naukowego
Statystyków i Demografów za-
ch#ci& mnie w 2007 r.
do przygotowania aplikacji
do konkursu „Primus Inter Pa-
res” organizowanego wówczas
przez Niezale!ne Zrzeszenie
Studentów. Wydawa&o mi si#,

!e nie mam wi#kszych szans.
Ale przygotowa&am aplikacj#
i wys&a&am w ostatnim mo-
mencie. Wielkim
zaskoczeniem by&o dla mnie
wówczas zaj#cie pierwszego
miejsca w województwie wiel-
kopolskim, mimo !e
studiowa&am wtedy tylko je-
den kierunek.

Tamta wygrana pozwoli&a
mi bardziej uwierzy% w to, !e
to, co robi#, ma sens. Od tam-
tego czasu moje !ycie
naukowe i zawodowe nabra&o
przyspieszenia. Rozpocz#&am
równolegle drugi kierunek
studiów. W 2008 r. nie bra&am
udzia&u w konkursie „Primus

Inter Pares”, ale pomaga&am
przy organizacji gali. Konkurs
zmieni& formu&# i nazw#
na „Studencki Nobel” w 2009
r. Wtedy wzi#&am w nim
udzia&, zajmuj"c pierwsze
miejsce w Polsce.

Co radzi!aby pani bior$cym udzia!
w konkursie Studencki Nobel? Ja-
kie umiej"tno&ci i wiedz" trzeba
posiada%, aby zwyci"#y%?

Powiem krótko: po prostu
realizowa% to, co dan" osob#
interesuje. Warto $wiadomie
i odpowiedzialnie te zaintere-
sowania rozwija%, nie ba% si#
podejmowania trudnych wy-
zwa'.

ROZMOWA | Agnieszka Kaszkowiak, zdobywczyni Studenckiego Nobla dla najlepszego
studenta za 2009 rok, studentka informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym

w Poznaniu oraz matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz w ramach programu MOST – na Uniwersytecie Warszawskim
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Aktywna grupa studentów 
to ci!gle elita

ROZMOWA | Dr Anna Adamus-Matuszy)ska, wyk%adowca w Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach. Doradca i szkoleniowiec w zakresie komunikacji oraz public relations 

Jakie kompetencje i umiej"tno&ci
musi posiada% wspó!czesny student,
aby znalaz! uznanie na rynku pracy?

Zakres oczekiwanych przez
pracodawców kompetencji uza-
le!niony jest od takich
czynników jak: bran!a, rodzaj fir-
my, miejsce firmy na rynku,
sytuacja na rynku pracy. Nie
mo!na wi#c okre$li% jednego ty-
powego zakresu kompetencji
(cechy osobowe, umiej#tno$ci,
wiedza i do$wiadczenie). 

Jest jednak pewna grupa
umiej#tno$ci, której wymaga
wi#kszo$% pracodawców. S" to
umiej#tno$ci interpersonalne
– to znaczy umiej#tno$% popraw-
nego komunikowania si#, pracy
zespo&owej oraz przekonywania,
a tak!e umiej#tno$% adaptacji
do zmieniaj"cych si# warunków.
Jak prognozuje w swej ostatniej
ksi"!ce prof. Krzysztof Ob&ój, naj-
bli!sze 5 – 20 lat b#dzie okresem
zmienno$ci. 

W&a$nie w takiej sytuacji, która
rodzi niepewno$%, istotna staje
si# cecha osobowo$ci, jak" jest
elastyczno$%, a tak!e umiej#tno$%
szybkiego, ale w&a$ciwego ucze-
nia si#. Jednak np. w bran!y
nowych technologii czy energety-
ce, wa!na jest wiedza techniczna,
a z t" jest ostatnio troch# krucho
w polskim spo&ecze'stwie. 

Dziesi#% lat temu znacznie
wa!niejsze by&y niektóre cechy
osobowe ni! kompetencje.
Na przyk&ad lojalno$% wobec
pracodawcy czy solidno$%, po-
$wi#cenie si# pracy, gdy! wprost
te cechy przek&adaj" si# na suk-
ces firmy poprzez wska)niki
takie jak: produktywno$%, sku-
teczno$%, efektywno$%. 

Dzi$ to te! wa!ne cechy, jednak
elastyczno$% jako cecha osobo-
wo$ci oraz otwarto$% na nowo$ci,
to dwie cechy szczególnie oczeki-
wane przez pracodawców.
Wymagana te! jest umiej#tno$%
samodzielnego podejmowania
decyzji, ale nie samowola, oraz
silne zaanga!owanie w prac#
i kreatywno$%. 

Czemu s!u#$ konkursy takie jak Stu-
dencki Nobel?

Wszelkie formy nagród
za osi"gane wyniki czy za aktyw-
no$% w !yciu uczelni i ca&ej
spo&eczno$ci akademickiej, kon-
kursy na prace badawcze,
projekty itp., a wi#c i Studencki
Nobel, s&u!" zarówno studentom,
jak i uczelniom przez nich repre-
zentowanym. Korzy$ci dla
studentów jest wiele, m.in. doce-
nienie przez niezale!nych
ekspertów pracy, wysi&ku, wiedzy
studenta oraz motywacja do pra-
cy w przysz&o$ci, a tak!e uznanie
w $rodowisku, tak studenckim,
jak i nauczycieli akademickich.
To równie! budowanie zarówno
w&asnego CV, jak i wizerunku, co
zainteresuje przysz&ego praco-
dawc#, czy zach#cenie
do dalszego rozwoju. Ka!da for-
ma rywalizacji wzbogaca równie!
zasób kompetencji.

Jest te! wiele plusów dla
uczelni: kreowanie w&a$ciwego
wizerunku, motywacja do szer-
szego zainteresowania si#
studentami, ich aktywno$ci",

dzia&alno$ci" i prac" poza uczel-
nianymi obowi"zkami oraz
zwrócenie uwagi na potencja& na-
ukowy m&odych ludzi. Student
– laureat jest tak!e wzorem, mo-
delem do na$ladowania dla
innych studentów. 

Studencki Nobel to tak!e in-
formacja adresowana do szerszej
spo&eczno$ci, np. rodziców, przy-
sz&ych studentów o tym, co robi"
studenci, jakie mo!liwo$ci daje
nauka na uczelni.

Generalnie jest to bardzo ko-
rzystna inicjatywa, która
w przysz&o$ci mo!e przynie$%
wymierne sukcesy naukowe da-
nej uczelni oraz, a mo!e przede
wszystkim, laureatowi. 

Wspó!cze&ni studenci, oprócz nauki,
cz"sto udzielaj$ si" w ko!ach stu-
denckich, samorz$dzie, je#d#$
na wymiany. Czemu to s!u#y? Czy to
„zbieranie” punktów w CV dla przy-
sz!ego pracodawcy?

Tak, aktywno$% studentów po-
za tradycyjnym studiowaniem
wzros&a w ostatnich dwóch
– trzech latach. Liczba kó& nauko-
wych, seminariów i konferencji,
sta!y zagranicznych, publikacji
studenckich bardzo wzros&a. Jest
to zauwa!alne podczas obserwa-
cji !ycia akademickiego. Jednak
aktywna grupa studentów to ci"-
gle elita, wielu nie odczuwa
potrzeby dzia&alno$ci poza ucze-
niem si# i podejmowaniem spraw
prywatnych. Z moich obserwacji
i do$wiadcze' nauczyciela aka-
demickiego (a nie
z systematycznych bada') wyni-
ka, !e aktywni studenci to
po prostu pasjonaci. Pewnie,
gdzie$ pod$wiadomie chc" „za-
pe&ni%” swoje CV, ale przede
wszystkim odczuwaj" potrzeb#
ukierunkowania swojej energii
i pobudzania innych, nieco
u$pionych studentów. 

Wielu studentów, szczególnie
studiów licencjackich, nie ma
jeszcze (a szkoda) jasnego celu
w swym !yciu zawodowym, st"d
nie &"cz" faktu aktywno$ci
z przysz&" prac". Ci, którzy do-
strzegaj" tak" zale!no$%, to
najcz#$ciej osoby o jasnych ce-
lach !yciowych, a aktywno$%
poza studiowaniem jest dla nich
skutecznym $rodkiem realizacji
tych celów. Ta grupa w szybki
sposób znajduje swoje miejsce
na rynku pracy. Mniej aktywni
studenci nie maj" sprecyzowa-
nych celów, a wi#c nie wiedz",
jak" dzia&alno$% powinni podj"%
dla w&asnego rozwoju. St"d d&u-
!ej szukaj" potem pracy.

Wielu studentów !$czy dzi& prac"
z nauk$. Czy to dobry sposób na wej-
&cie na rynek pracy?

Tak, to zdecydowanie skutecz-
ny sposób wej$cia na rynek
pracy. Mi#dzy innymi dlatego, !e
wiedz# oraz nowe umiej#tno$ci
nabywa si# nie tylko poprzez sys-
tematyczne studiowanie, ale
tak!e poprzez w&asne do$wiad-
czenie i praktyk#. Studenci w ten
sposób z jednej strony sprawdza-
j" poznan" na zaj#ciach teori#,
a z drugiej – poszerzaj" swoj"
wiedz# o to, czego nie mo!na po-
zna% poprzez wyk&ady

i %wiczenia (np. umiej#tno$ci in-
terpersonalne). Ponadto &"cz"c
prac# z nauk" rozwijaj" swoje ce-
chy osobowo$ci, np. elastyczno$%
w podej$ciu do pewnych zagad-
nie', poprzez konfrontacj#
ró!nych obowi"zków, stylów pra-
cy, poznawanie ludzi. 

Wyst#puje te! zjawisko ucze-
nia si# od innych. M&ody
cz&owiek poznaje cele, kompe-
tencje, plany i pasje innych ludzi,
czasem autorytetów, które kszta&-
tuj" jego osobowo$%
na przysz&o$%; wychodz" po-
za tradycyjne modele rodziny
i szko&y. Dzi#ki pracy studenci
zdobywaj" do$wiadczenie, które-
go oczekuje przysz&y
pracodawca, oraz mog" nawi"za%

kontakty z potencjalnym przy-
sz&ym chlebodawc". 
("czenie studiowania i pracy

zawodowej ma te! swoje wady,
np. ograniczenie czasu wolnego,
zmniejszenie aktywno$ci w !yciu
studenckim. Jednak z drugiej
strony wielo$% obowi"zków zmu-
sza studentów do uczenia si#
metod i technik zarz"dzania cza-
sem i organizacji w&asnej pracy.
Z mojego do$wiadczenia wynika,
!e student pracuj"cy jest aktyw-
niejszy w !yciu uczelnianym
(cz&onkostwo w ko&ach nauko-
wych) oraz szybciej i skuteczniej
przyswaja wiedz# (czyli zdaje eg-
zaminy – dobrze i w terminie).

Czy student, który po prostu studiuje
– nie pracuje, nie bierze udzia!u
w konkursach, nie dzia!a w ko!ach na-
ukowych ma szans" na zaistnienie
na rynku pracy?

Tak, cho% jest to bardzo kon-
kretny pracodawca i nie jest ich
zbyt wielu. Otó! student, którego
czas studiowania ogranicza si#
do wykonywania jedynie czyn-
no$ci wynikaj"cych
z obowi"zków akademickich, to
prawdopodobnie student o po-
trzebie bezpiecze'stwa,
skromniejszych umiej#tno$ciach,
zwi"zany wi#ziami rodzinnymi
lub/i nastawiony na czerpanie
z przyjemno$ci !ycia akademic-
kiego. Po zako'czeniu znajdzie
prac#, cho% mo!e to potrwa% d&u-
!ej, b#dzie jednak to praca,
w której wymagana jest dok&ad-
no$%, powtarzalno$% pewnych
czynno$ci, konieczno$% podpo-
rz"dkowania si#
biurokratycznym procedurom.
B#dzie to zawód, w którym
w znacznie mniejszym stopniu

wymagana jest kreatywno$% i in-
nowacyjno$%, a raczej
konformizm. Nale!y jednak pod-
kre$li%, !e takie postawy tak!e s"
konieczne na rynku pracy, np.
w instytucjach administracji. 

Osoba, która uko'czy&a studia,
znajdzie bez problemu swoje
miejsce na rynku pracy, gdy tylko
wie, czego chce, ma swoje kon-
kretne, dalekosi#!ne cele.
Trudniej b#dzie nie tym, którzy
jedynie studiowali, ale przede
wszystkim tym, którzy nie wie-
dz", po co studiowali, czemu
nabyta wiedza i umiej#tno$ci ma-
j" w ich !yciu s&u!y%. 

Ci"gle spotykam m&odych lu-
dzi, którzy studiuj" dla dyplomu,
a nie dla wiedzy, umiej#tno$ci,
wzbogacania kompetencji. S"
przekonani, !e to dyplom jest
furtk" do dobrego stanowiska
w pracy. Jest on wa!ny, ale jako
potwierdzenie posiadania pew-
nej wiedzy, a nie jako wy&"czny
dowód kompetencji absolwenta.
Dostrzegam fetyszyzacj# dyplo-
mu, zamiast dowarto$ciowania
samego studiowania dla w&asne-
go rozwoju osobowego. Jednak
win# za takie postawy ponosz"
tak!e pracodawcy, którzy czasem
zbyt silnie akcentuj" w&a$nie ów
dokument, oraz nauczyciele aka-
demiccy podkre$laj"cy wag#
ocen z egzaminów.

Kim powinien by% m!ody cz!owiek,
który ko'czy studia – z baga#em do-
&wiadcze' zawodowych, ze &wietn$
&redni$, naukowym dorobkiem?

Tak postawione pytanie wyma-
ga wielu bada' i analiz. Poza tym
odpowied) na to pytanie b#dzie
inna w ró!nych okresach rozwoju
spo&eczno-ekonomicznego. Mo!-
na wskaza% pewne w&a$ciwo$ci
wa!ne w systemie gospodarki
wolnorynkowej niezale!nie
od okresu prosperity czy bessy.
Otó! podstawow" cech" tego sys-
temu jest konkurencja. Tak wi#c
m&ody cz&owiek ko'cz"cy studia
powinien zada% sobie pytania:
czym wyró!niam si# na konku-
rencyjnym rynku pracy? Które
z moich kompetencji pozwalaj"
na przyci"gni#cie uwagi praco-
dawcy? Co ja mog#
zaproponowa% na rynku pracy? 

Absolwent studiów powinien
jednak sam wiedzie%, czego ocze-
kuje od swojej pracy zawodowej.
Motorem pozwalaj"cym mu zna-
le)% si# na konkurencyjnym
rynku zatrudnienia s" jego w&a-
sne motywacje, cele i potrzeby.
Bez ich $wiadomo$ci, to przypa-
dek, a nie $wiadoma decyzja,
wp&ynie na pozycj# zawodow".

Ci"gle jeszcze dostrzegam, !e
niektórzy m&odzi ludzie czekaj"
a! praca sama do nich przyjdzie,
nie zdaj" sobie sprawy, !e to
od ich aktywno$ci (a tak!e pro-
aktywno$ci, czyli my$lenia
wyprzedzaj"cego wydarzenia)
zale!y ich pozycja zawodowa. 

Z jakim baga!em powinien
sko'czy% studia? Nowoczesna
wiedza, do$wiadczenie wynikaj"-
ce przynajmniej z jednej odbytej
praktyki oraz jasne, w&asne cele
– czego oczekuj# od swego !ycia
zawodowego, a wi#c i od przy-
sz&ego pracodawcy.

Czy organizacja konkursu Studencki Nobel by!a dla Pana
wyzwaniem?

Andrzej Sobolczyk: Mijaj"cy rok akademicki by&
niew"tpliwie najciekawszym i najbardziej ekscytu-
j"cym okresem w moim !yciu studenckim.
Koordynacja konkursu na poziomie ogólnopolskim
by&a ogromnym przedsi#wzi#ciem. Jednocze$nie
by&em te! cz&onkiem zarz"du Niezale!nego Zrze-
szenia Studentów Szko&y G&ównej Handlowej oraz
mia&em obowi"zki zwi"zane z nauk" na uczelni. By&
wi#c to dla mnie bardzo intensywny i ciekawy rok,
w czasie którego wiele si# nauczy&em i zdoby&em
cenne do$wiadczenia. 

Jak postrzegany jest konkurs w spo!eczno&ci akademic-
kiej? 

Nazwa konkursu Studencki Nobel nawi"zuje
do renomowanej nagrody przyznawanej wybitnym
naukowcom i osobisto$ciom z ca&ego $wiata. Tym
samym uwypukla szlachetn" ide# i wag# naszego
projektu – jednego z najwi#kszych przedsi#wzi#%
akademickich w skali kraju. Presti! konkursu pod-
kre$la równie! honorowy patronat nad konkursem
sprawowany przez minister nauki i szkolnictwa
wy!szego prof. Barbar# Kudryck" – zarówno w tej,
jak i poprzedniej edycji konkursu. 

Niew"tpliwie konkurs jest elitarny, aczkolwiek
kryteria s" tak skonstruowane, !e tzw. kujon nie
osi"gnie w nim najwy!szych laurów. NZS jest orga-
nizacj" studenck" i dlatego wysoko jest
punktowana równie! dzia&alno$% w ko&ach nauko-
wych, organizacjach non profit, zrzeszeniach
studenckich itd. Jednym s&owem, „nie sam" nauk"
student !yje”. 

Jakimi cechami musi wyró#nia% si" „Najlepszy z Najlep-
szych”?

Najlepszy student powinien by% przede wszyst-
kim wszechstronny. Pod uwag# brane s" bowiem
nie tylko oceny uzyskane przez kandydatów w cza-
sie studiów, ale tak!e aktywno$% naukowa
i spo&eczna: dzia&alno$% w organizacjach i ko&ach
studenckich, odbyte sta!e, praktyki, wymiany za-
graniczne, udzia& w warsztatach twórczych,
sympozjach, konferencjach, znajomo$% j#zyków ob-
cych, praca charytatywna, osi"gni#cia sportowe
oraz publikacje naukowe i prace badawcze.

W ubieg!ym roku konkurs wygra!a Agnieszka Kaszkowiak
– Królowa Matematyki. Co zdecydowa!o o jej wygranej? 

Agnieszka wygra&a dzi#ki naturalno$ci i przebo-
jowo$ci w fina&owym etapie konkursu. Jest to
studentka niezwykle wszechstronna: studiuje dwa
kierunki, zna j#zyki obce, jest uczestniczk" zagra-
nicznych wymian studenckich, autork" prac
badawczych. Dzia&a w kilku ko&ach naukowych, sa-
morz"dzie studenckim i terytorialnym i ma wiele,
wiele innych osi"gni#%.

Jakie profity mog$ czerpa% studenci z udzia!u w konkur-
sie? 

W Polsce z roku na rok coraz wi#cej m&odych lu-
dzi decyduje si# na studiowanie, traktuj"c to jako
oczywisty krok w swej edukacji. Dzi#ki temu maj"
szans# ubiega% si# w przysz&o$ci o wymarzon" pra-
c#. W powi#kszaj"cej si# ka!dego roku liczbie
studentów niezwykle wa!ne jest wyró!nienie naj-
lepszych, tych, których osi"gni#cia i dokonania
odznaczaj" si# na tle innych. 

Wy&anianie, promowanie i nagradzanie wybit-
nych studentów to trzy podstawowe cele konkursu
na Najlepszego Studenta w Polsce – Studencki No-
bel. Chcemy wyró!nia% osoby o ponadprzeci#tnych
zdolno$ciach naukowych, ale równie! odznaczaj"ce
si# wszechstronn" dzia&alno$ci" pozauczelnian".

Czy zach"ca!by pan studentów do udzia!u w tego typu
konkursach? 

Zdecydowanie tak! Jestem pewien, !e osoby wy-
ró!nione w konkursie Studencki Nobel
w niedalekiej przysz&o$ci znakomicie poradz" sobie
na rynku pracy, wielu pewnie po$wi#ci si# pracy
naukowej na swoich uczelniach, czego im z ca&ego
serca !ycz#.

Ci#$ka praca 
ju$ na studiach 
przynosi profity
ROZMOWA | Andrzej Sobolczyk, 
by%y dyrektor krajowy konkursu 
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Sylwetki laureatów – najlepsi 

Wubieg%ym roku bra%am
udzia% w Konkursie

Primus Inter Pares.
Postanowi%am sprawdzi$
swoich si% w Studenckim Noblu.
Lubi& 'y$ w ruchu, a kolejne
wyzwania motywuj" mnie do
dalszego dzia%ania. Sama nie
wiem, sk"d mam tyle energii.
Sadz&, 'e wytrwa%o#$ i
systematyczno#$ s" to cechy
które daj" mi si%&. Ch&tnie
udzielam si& w 'yciu
studenckim. Pomagam innym
oraz anga'uj& si& w nowe
interesuj"ce przedsi&wzi&cia.
Nie wyobra'am sobie innego
'ycia. Natomiast je'eli chodzi o
cele najwa'niejsza jest dla
mnie rodzina. Dlatego zawsze
staram si& stawia$ j" na
pierwszym miejscu i znale($
czas dla bliskich.
Swoj" przysz%o#$ zawodow"
chcia%abym wi"za$ z moim wy-
kszta%ceniem. Dlatego ju' teraz
buduj& solidne fundamenty
mojej przysz%ej kariery zawodo-
wej opartej na
systematyczno#ci oraz ci&'kiej
pracy.

Anna Bajon studentka 
Wydzia!u In"ynierii L#dowej
i $rodowiska na kierunku

In"ynierii $rodowiska
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jest aktywnym cz!onkiem Ko!a
Naukowego Mechaniki
Komputerowej oraz
Wydzia!owego Ko!a Naukowego
Skamieniali na wydziale ILi$.
Anga"uje si% w dzia!alno&'
samorz#du studenckiego.
Aktywnie udziela si% 
w organizacjach charytatywnych.
Jest autork# publikacji 
i referatów z zakresu
hydrogeologii  i ochrony
&rodowiska. Uczestniczy 
te" w badaniach naukowych.

Uwielbiam nowe wyzwania
Daria Anna Bajon, laureatka województwa lubuskiego

Wdzia% w konkursie
„Studencki Nobel 2010”

jest dla mnie pewn" tradycj".
W poprzednich edycjach tego
plebiscytu, gdy organizowany
by% pod nazw" „Primus inter
pares”, a pó(niej „Studencki
Nobel”, zajmowa%am wysokie
miejsca, b&d"c laureatem
etapu uczelnianego i
wojewódzkiego.
Ka'da nagroda jest dla mnie
bardzo wa'na. Otrzymywane
wyró'nienia przynosz" przede
wszystkim satysfakcj&, a tak'e
s" potwierdzeniem, 'e
podejmowane przeze mnie
dzia%ania na polu naukowym,
spo%ecznym i charytatywnym
doceniaj" niezale'ni eksperci.
Studencki Nobel wi"'e si&
przede wszystkim z bardzo
du'ym presti'em i uznaniem.
Jest to niezmiernie przyjemne,
gdy otrzymuj& wiele gratulacji
od w%adz uczelni, studentów,
znajomych, przyjació%, a tak'e
od osób z bran'y biznesu i
nauki. Ciesz& si&, 'e zdobyta
przeze mnie wiedza,
kwalifikacje i do#wiadczenie,
które niekiedy wi"za%y si& z
ró'nymi wyrzeczeniami, zosta%y
docenione. Ka'da wygrana,
równie' ta, motywuje do
dalszego dzia%ania oraz
pokazuje, 'e to, co robi&, ma
sens, 'e warto podejmowa$
wyzwania, mie$ ambicie,
aspiracje – a potem je
sukcesywnie realizowa$.
Z racji tego, 'e jestem
perfekcjonistk", ka'dy dzie)
mam wype%niony zaj&ciami. Nie
rozgraniczam swojego 'ycia na
czas pracy zawodowej i czas
po niej. Dla mnie jest to spójna
ca%o#$. Jestem zafascynowana
dzia%aniami, które podejmuj& w
ramach codziennych
obowi"zków zawodowych. Jako

'e s" one moj" pasj", realizuj&
je równie' w czasie wolnym.
Jest to dla mnie doskona%e
rozwi"zanie, gdy' praca
sprawia mi przyjemno#$ i daje
ogromn" satysfakcj&.
Od pierwszych dni studiów
anga'uj& si& w ró'nego rodzaju
dzia%alno#$ na uczelni, nie tylko
naukow", ale tak'e spo%eczn" i
charytatywn". Takie mniejsze
czy wi&ksze inicjatywy
powoduj", 'e zdobywamy
do#wiadczenie. Obecnie
pracodawcy oczekuj", 'e
oprócz wykszta%cenia kandydat
wyka'e si& b%yskotliwo#ci",
kreatywno#ci", a przede
wszystkim swoimi
dotychczasowymi
osi"gni&ciami i dodatkowymi
kwalifikacjami oraz praktyk".
Za kilka lat b&d& z pewno#ci"
mia%a wi&ksze do#wiadczenie
zawodowe, a tak'e nawi"'&
wspó%prac& z
przedstawicielami #wiata nauki
i biznesu. Na pewno nie
zrezygnuj& z dzia%a) z zakresu
public relations. Swoj" wiedz&
zamierzam przekazywa$ innym
poprzez szkolenia oraz prac& w
charakterze wyk%adowcy. B&d&
bogatsza o nowe relacji z
lud(mi, których spotkam na

Do!wiadczenia zawodowe 
zbieram od pocz"tku studiów
Aneta Czarniecka, laureatka z województwa podkarpackiego

tytu% najlepszego studenta. To
ogromne wyró'nienie ze wzgl&-
du na to, 'e jestem bardzo
zwi"zana z moim wydzia%em
– tam pozwolono mi rozwin"$
skrzyd%a.
Mam za sob" pierwsze do-
#wiadczenia na rynku pracy.
Na razie skupiam si& na okre-
sowych praktykach i sta'ach,
m.in. w Helsi)skiej Fundacji
Praw Cz%owieka, MSZ czy Am-
basadzie RP w Pary'u. Ze
wzgl&du na moje obowi"zki
na uczelni nie podejmuj& jesz-
cze sta%ej pracy.
W przysz%o#ci chcia%abym
uko)czy$ studia doktoranckie
i pracowa$ w ministerstwie, al-
bo zajmuj"cym si& dyplomacj"
i stosunkami mi&dzynarodowy-
mi, albo tym #ci#le zwi"zanym

z obron" i wojskiem. Przy-
sz%o#$ jest jednak
nieprzewidywalna, wi&c mo'e
b&d& robi$ co# ca%kiem inne-
go?

Malwina Ko!odziejczak, studentka
prawa na Uniwersytecie Warmi(sko-
-Mazurskim oraz bezpiecze(stwa
narodowego w Akademii Obrony Na-
rodowej, a tak"e absolwentka
dziennikarstwa (UWM). Bra!a udzia!
m.in. w wymianie mi%dzynarodowej
w ramach programu Erasmus, pro-
jekcie WaCoPaS organizowanym
przez Polsk# Akademi% Nauk (symu-
lacja obrad i dzia!alno&ci Instytucji
Europejskich w trzech miastach:
Brukseli, Pary"u i Kolonii) oraz w kil-
kudziesi%ciu konferencjach w Polsce
i za granic#. Kilkakrotnie rywalizowa-
!a w Lokalnym Konkursie
Krasomówczym na najlepsz# mow#
ko(cow#. Jest prezesem ko!a nauko-
wego „Ars legis”. Gra na flecie
poprzecznym. Trzykrotna stypen-
dystka ministra nauki i szkolnictwa
wy"szego.

swojej drodze. Jestem pewna,
'e jedna kwestia nigdy si& nie
zmieni – z pewno#ci" b&d&
osob" spe%nion" zawodowo i
prywatnie, tak jak jestem na
obecnym etapie 'ycia.

Aneta Czarniecka studiuje zdrowie
publiczne i ekonomi% w Wy"szej
Szkole Informatyki i Zarz#dzania w
Rzeszowie oraz „Innowacyjne
zarz#dzanie badaniami naukowymi”
na studiach podyplomowych w
Wy"szej Szkole Biznesu – National
Louis University w Nowym S#czu.
Bra!a udzia! w licznych projektach i
badaniach naukowych. Od czterech
lat jest stypendystk# ministra nauki
i szkolnictwa wy"szego za

osi#gni%cia w nauce. Otrzyma!a
nagrod% rektora i kanclerza za
najwy"sz# &redni# na kierunku
zdrowie publiczne w WSIiZ oraz
tytu! Semper Primus za bardzo
dobre wyniki w nauce podczas
ca!ego toku studiów. W czasie
studiów dzia!a!a w Marketingowym
Forum Naukowym, Kole
Przedsi%biorczo&ci oraz Naukowym
Kole Filmowym przy WSIiZ.
Wspó!pracuje z Polskim
Stowarzyszeniem Public Relations,
pe!ni#c funkcj% sekretarza biura oraz
asystenta zarz#du. Uczestniczy!a w
wielu warsztatach i szkoleniach.
Interesuje si% public relations,
spo!eczn# odpowiedzialno&ci#
biznesu, promocj# przedsi%biorstw
w Internecie oraz kreowaniem
wizerunku placówek polskiej s!u"by
zdrowia.

Udzia% w Studenckim 
Noblu b&dzie

ukoronowaniem pi&ciu lat
wyt&'onej pracy. Poza tym
ka'da konkurencja stanowi
dla mnie dodatkow"
motywacj& do dalszego
dzia%ania i ci"g%ego rozwijania
swoich pasji. Udzia%em
chcia%am te' zwróci$ uwag&
na istotn" rol& cz&sto dzi#
niedocenianych nauk
humanistycznych, oraz fakt,
'e dziedziny te mog" by$
nadal pasjonuj"ce. Ich
studiowanie stanowi (ród%o
satysfakcji, inspiracji
i 'yciowej realizacji. Wydaje
mi si&, i' stanowimy siln"
konkurencj& dla nauk
#cis%ych.
Jako osoba ko)cz"ca studia,
mam nadziej&, 'e mój sukces
w tym presti'owym konkursie
doceni" moi przyszli pracodaw-
cy. Ogromnie zale'y mi
na mo'liwo#ci dalszego rozwo-
ju, przede wszystkim
naukowego. Wiem, 'e wiele
m%odych osób decyduje si&
po studiach na wyjazd z Lubli-
na. Zale'y mi na tym, by móc
pozosta$ w naszym mie#cie
i promowa$ je swoj" prac" oraz
zaanga'owaniem.
W%a#ciwe spo'ytkowa%am okres
studiów. Znalaz%am m.in. czas
na udzia% w kolejnych kursach,
praktykach czy sta'ach, nie za-
pominaj"c przy tym o mojej
prywatnej pasji, któr" od naj-
wcze#niejszych lat dzieci&cych
jest taniec, przede wszystkim
balet.
Zdaj"c sobie spraw& z ogrom-
nej konkurencji na rynku pracy,
postanowi%am si& do niej przy-
gotowa$ ju' w czasie studiów.
Pracowa%am m.in. jako nauczy-
ciel ta)ca, konsultant,
przewodnik, nauczyciel j&zy-
ków obcych. Dzi&ki tym
do#wiadczeniom wiem co to
obowi"zkowo#$, szacunek dla
czasu po#wi&conego pracy
oraz dla zarobionych pieni&dzy.
Wydaje mi si&, 'e obecnie wy-
magania pracodawców s" do#$
ró'norodne. Niektórzy poszu-
kuj" osób ju'
z do#wiadczeniem, inni wol"
zatrudnia$ ludzi m%odych, któ-
rzy b&d" gotowi si& szkoli$

w danej dziedzinie. Dla wszyst-
kich istotne jest jednak
zaanga'owanie, ch&$ do pracy
i pasja, a tak'e, a mo'e przede
wszystkim, znajomo#$ j&zyków
obcych. J&zyki stanowi" nie tyl-
ko moj" pasj&, ale tak'e
narz&dzie, które pozwala mi an-
ga'owa$ si& w kolejne projekty.
Najwa'niejsze s" dla mnie
mo'liwo#$ ci"g%ego rozwoju,
podnoszenia swoich kwalifika-
cji i przede wszystkim
wyt&'onej pracy, szczególnie
naukowej. Wierz&, 'e przez naj-
bli'sze 10 lat, a tak'e pó(niej
b&d& mog%a skutecznie pog%&-
bia$ swoj" wiedz& i zdobywa$
kolejne cenne do#wiadczenia.
Oczywi#cie licz& równie' na to,
'e moj" ch&$ nauki uda si& po-
godzi$ z udanym 'yciem
rodzinnym oraz realizacj" roz-
licznych zainteresowa) i pasji
pozanaukowych, takich jak po-
dró'owanie, gotowanie,
nurkowanie czy fotografia.
Aleksandra Krauze studentka
Mi%dzywydzia!owych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych
na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Paw!a II.
Uczestniczy!a w wielu zagranicznych
stypendiach naukowych oraz
praktykach w ramach programu
Erasmus. Jest autork# licznych prac
i referatów oraz czterokrotn#
stypendystk# Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy"szego oraz
marsza!ka województwa
Lubelskiego za osi#gni%cia w nauce.
W 2008 r. zdoby!a tytu! laureatki
etapu uczelnianego konkursu
„Primus Inter Pares”. By!a
za!o"ycielem i pomys!odawc# Ko!a
Staro"ytniczego Studentów KUL,
a tak"e za!o"ycielem
i pomys!odawc# Ko!a Italianistów
KUL. By!a wolontariuszk# w Domu
Dziecka im. J. Korczaka w Lublinie.
Uczestniczy!a w warsztatach
tanecznych. Odby!a wiele praktyk
i sta"y w instytucjach zajmuj#cych
si% kultur#. Interesuje si% histori#
sztuki, teatrem i ta(cem.

Grunt to w#a!ciwie 
wykorzysta$ okres studiów
Aleksandra Krauze, laureatka województwa lubelskiego

Wzi&%am udzia% w konkursie
Studencki Nobel, bo lu-

bi&, gdy inni doceniaj" to, co
robi&. By$ w szesnastce wyró'-
niaj"cych si& studentów z calej
Polski to ju' sukces. Nie zno-
sz& siedzie$ w miejscu, musz&
robi$ kilka rzeczy naraz. Wyró'-
nienia w konkursie dodaj"
nowej energii i motywuj"
do dalszej pracy.
W tym roku zosta%am ju' od-
znaczona przez Wydzia% Prawa
i Administracji UWM w konkur-
sie „Laury Cezara”. Przypad% mi

Moj" dewiz" jest ci"g#a aktywno!$
Malwina Ewa Ko!odziejczak, 
laureatka województwa warmi'sko-mazurskiego

Udzia% w konkursie Studenc-
ki Nobel jest przede

wszystkim bardzo dobr" okazj"
do sprawdzenia si& oraz po-
równania swojej dzia%alno#ci 
w czasie studiów z aktywno-
#ci" innych studentów.
Ju' samo znalezienie si& 
w grupie 16 najlepszych stu-
dentów jest ukoronowaniem
pracy oraz po#wi&cania si& w%a-
snej pasji. Takie osi"gni&cia
stanowi" motywacj& do dal-
szych dzia%a).
Najwi&ksz" satysfakcj& sprawia
mi uznanie i szacunek eksper-
tów, jakim darz" moj" wiedz&
oraz analizy. Istotny jest te'
fakt, i' wiele inicjatyw mog%am
zrealizowa$ razem 
z moimi przyjació%mi, przy
wsparciu wyk%adowców 
z mojego wydzia%u. Dzi&ki
wspólnej pracy uda%o si& nam
zorganizowa$ liczne konferen-
cje, wyda$ publikacje naukowe
oraz zach&ci$ m%odsze kole-
'anki i kolegów do dzia%ania 
na rzecz polskiej nauki.
Na razie nie mam zbyt du'ego
do#wiadczenia na rynku pracy.
Do tej pory moim celem by% roz-
wój naukowy, który zaowocowa%
zaistnieniem w #rodowisku eks-
perckim i akademickim.
W przysz%o#ci najwa'niejsze
b&dzie dla mnie znalezienie ta-
kiej pracy, dzi&ki której b&d&
mog%a dalej si& rozwija$ oraz
poszerza$ swoj" wiedz&, a tak-
'e podró'owa$. Chc&
wykorzysta$ swoje dotychcza-
sowe osi"gni&cia i pi&$ lat
studiów.
W kr&gu moich zainteresowa) le-
'" przemiany demokratyczne
oraz separatyzm na obszarze po-

radzieckim – szczególnie Gruzja.
Po%udniowy Kaukaz stanowi
prawdziwe wyzwanie dla anality-
ków z racji wielo#ci zmiennych
wp%ywaj"cych na bie'"c" sytu-
acj&. Fascynuje mnie kultura i
j&zyk gruzi)ski, melodyjny i barw-
ny oraz odmienny od j&zyków
europejskich. T" problematyk"
nie zajmuje si& w Polsce du'o
osób, co stwarza mo'liwo#$ pro-
wadzenia w%asnych bada), a
tworzenie w%asnych teorii daje
du'" satysfakcj&.

Joanna Dziuba studentka nauk poli-
tycznych na Uniwersytecie )ódzkim.
Mo"e pochwali' si% m.in. sta"em na-
ukowym na Wydziale Filozofii i Nauk
Spo!ecznych Uniwersytetu im. I.
Czawczawadze w Tbilisi oraz Pol-
sko-Rosyjskiej Szkole Politologicznej
w Tule i Moskwie. Prowadzi!a bada-
nia naukowe w Gruzji dotycz#ce
procesu demokratyzacji. Jest dwu-
krotn# stypendystk# nagrody
Ministra Edukacji Narodowej za wy-
niki w nauce. Uko(czy!a m.in. kurs
j%zyka gruzi(skiego w Tbilisi oraz j%-
zyka rosyjskiego w Centrum Kultury
i J%zyka Rosyjskiego na Uniwersyte-
cie w Sankt Petersburgu. Interesuje
si% wspó!czesnymi systemami poli-
tycznymi, problematyk# krajów
Europy $rodkowo-Wschodniej i Kau-
kazu Po!udniowego, literatur#
wspó!czesn#, a tak"e j%zykami ob-
szaru postsowieckiego.

Po#"czy$ wiedz%, pasj% i prac%
Joanna Katarzyna Dziuba, laureatka województwa !ódzkiego
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mi si& pogodzi$ studiowanie
na dwóch kierunkach oraz dzia-
%anie w kole naukowym.
W wolnych chwilach – o ile ta-
kie s" – uwielbiam
spacerowa$, ogl"da$ filmy
– zw%aszcza komedie, oraz mi-
%o sp&dza$ czas z przyjació%mi.
Pi&kne widoki, piesze w&drów-
ki po górach, to jest to, co daje
mi si%y do dalszej pracy. Moje
motto brzmi: „Ile dasz, tyle
otrzymasz, czasem z najbar-
dziej niespodziewanej strony”.

Anna Krzysztofek studiuje
ekonomi% i matematyk%
na Uniwersytecie
Humanistyczno-Przyrodniczym
Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Jest autork# licznych referatów
i publikacji o tematyce
ekonomicznej. Bierze udzia!
w konferencjach naukowych. W tym
roku akademickim otrzyma!a
stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy"szego oraz
nagrod% Talenty $wi%tokrzyskie
przyznawan# przez marsza!ka
województwa &wi%tokrzyskiego.
Jest prezesem studenckiego ko!a
naukowego Koncept. Wspó!pracuje
z organizacjami i stowarzyszeniami,
m.in. Fundacj# Pomocy Dzieciom
Przystanek – Dziecko.

Zkonkursem wi"'& dwie za-
sadnicze nadzieje. Przede

wszystkim chcia%bym, aby takie
przedsi&wzi&cie promowa%o
i pokazywa%o, 'e w Polsce s"
zdolni studenci, i to nie tylko
na najlepszych uczelniach, ale
równie' na tych mniejszych, ta-
kich jak np. Politechnika
Koszali)ska. Uwa'am te', 'e
Studencki Nobel stwarza #wiet-
ny obszar dla dzia%alno#ci
przedsi&biorców i du'ych korpo-
racji, które mog" podczas takich
konkursów pozyskiwa$ swoich
przysz%ych pracowników. Dzi&ki
nim pracodawcy b&d" mogli si&
dowiedzie$ o ludziach pracowi-
tych, sumiennych, zdolnych,
otwartych itp.
Do moich najmocniejszych
stron nale'y zdolno#$ przyswa-
jania wiedzy i nowych
umiej&tno#ci niezale'nie
od funkcji, czasu, miejsca.
Oczywi#cie jest to wynikiem
otwarto#ci i asertywno#ci, które
stawiam w drugim rz&dzie.
Niemal wszystkie moje dotych-
czasowe osi"gni&cia
zawdzi&czam dzia%alno#ci w or-
ganizacjach studenckich
i ko%ach naukowych.
Na 'adnych wyk%adach, nawet
na najlepszej uczelni na #wie-
cie, nie zdob&dzie si& tyle
do#wiadczenia, praktyki, umie-
j&tno#ci, nie wykszta%ci si&
w takim stopniu charakteru. Nie
ma lepszej drogi do sukcesu
ni' aktywno#$ podczas stu-
diów. Podstaw" jest jednak
aktywno#$, ch&$ do dzia%ania.
Swoje pierwsze do#wiadczenie
zawodowe otrzyma%em w ra-

mach praktyki studenckiej, któ-
r" musia%em odby$
na studiach. Jest to dla mnie
nieocenione do#wiadczenie,
które niew"tpliwie b&dzie mia%o
pozytywne odzwierciedlenie
podczas rozmowy kwalifikacyj-
nej z przysz%ym pracodawc".
Uda%o mi si& to przede wszyst-
kim dzi&ki uporowi
i przebojowo#ci i to chyba jest
najistotniejsze z punktu widze-
nia pracodawcy. Nie
mo'na oczywi#cie zapomnie$
o kwalifikacjach merytorycz-
nych.
Micha! M"tlewicz studiuje dzienni-
karstwo i komunikacj% spo!eczn#
na Politechnice Koszali(skiej oraz
prawo na Uniwersytecie Gda(skim.
Jest cz!onkiem Studenckiego Klubu
Mi!o&ników Historii im. Armii Krajo-
wej, aktywnym dzia!aczem m.in.
Parlamentu Studentów Politechniki
Koszali(skiej, senator Politechniki
Koszali(skiej. Publikuje teksty
w „Edukacji Prawniczej”. Ma na swo-
im koncie organizacj% wielu
konferencji, m.in. na temat bezpie-
cze(stwa energetycznego Polski
i Unii Europejskiej. Jest koordynato-
rem projektów „Przywracamy ulgi
dla studentów”, „Stop p!atnym stu-
diom”, „Studencki dzie( z Euro”.

Aktywno!$ podczas 
studiów procentuje
Micha! M"tlewicz, laureat województwa zachodniopomorskiego

Startuj"c w konkursie
Studencki Nobel 2010,

chcia%am sprawdzi$ swoje
mo'liwo#ci, zobaczy$, jak
moja dzia%alno#$ plasuje si&
na tle innych studentów. Mam
nadziej&, 'e konkurs b&dzie
stanowi$ dla mnie dobr"
inwestycj&, od której b&d&
mog%a zacz"$ karier&
zawodow".
Moje najmocniejsze strony to
skrupulatno#$ i upór.
Interesuj& si& psychologi"
i staram si& samodzielnie

Nobel to dobra inwestycja 
na przysz#o!$
Natalia Ogórek, laureatka województwa opolskiego

Konkurs Studencki Nobel
traktuj& jako doskona%"

mo'liwo#$ podsumowania mo-
ich dotychczasowych
osi"gni&$. Ciesz& si&, 'e w ten
sposób moja ci&'ka praca
w okresie studiów, ca%y wysi%ek
w%o'ony w edukacj& i mnóstwo
wyrzecze) zosta%y hojnie na-
grodzone. Konkurs ma dla mnie
przede wszystkim znaczenie
presti'owe i stanowi znakomit"
promocj& mojej osoby. Z pew-
no#ci" pomo'e w mojej
przysz%ej karierze zawodowej.
Udzia% w ró'nego rodzaju pro-
gramach mi&dzynarodowych
uwa'am za niezwykle istotny dla
mojego rozwoju. Tego typu wy-
darzenia znacznie poszerzaj"
horyzonty my#lowe i pozwalaj"
spojrze$ na pewne problemy
z nieco innej perspektywy. S"
doskona%" okazj" do zdobycia
nie tylko wiedzy, lecz tak'e no-
wych do#wiadcze)
i umiej&tno#ci. Kapitalne znacze-
nie dla mojego rozwoju odegra%a
tak'e mo'liwo#$ doskonalenia
kompetencji j&zykowych m.in.
poprzez wyg%aszanie referatów
oraz publikowanie drukiem re-
zultatów bada) naukowych
w j&zyku obcym.
Doskona%" odskoczni" od moich
codziennych obowi"zków jest
taniec. To idealne po%"czenie ak-
tywno#ci fizycznej
z niezb&dnym odpoczynkiem
dla psychiki. Taniec traktuj& wi&c
nie tylko jako wielk" przyjem-
no#$, ale tak'e jako najlepszy
sposób na pozbycie si& stresu
i nabranie pozytywnej energii
oraz optymistycznego nastawie-
nia do 'ycia.
Moim priorytetem jest jak naj-
szybsze uzyskanie stopnia

doktora nauk prawnych. Na-
st&pnie zamierzam skupi$ si&
na praktyce prawniczej, wyko-
nuj"c zawód radcy prawnego
lub adwokata specjalizuj"cego
si& w tematyce podatkowej. Je-
'eli dodatkowo uda si& te
zadania po%"czy$ z dalsz" ka-
rier" naukow", to nie
wykluczam mo'liwo#ci podj&-
cia pracy na uczelni.

Karol Smoter studiuje prawo i jest
absolwentem europeistyki na Uni-
wersytecie Miko!aja Kopernika. Bra!
udzia! w programie mobilno&ci stu-
dentów MOST na Uniwersytecie
Warszawskim oraz wielu mi%dzyna-
rodowych kursach i konferencjach
naukowych, podczas których wyg!a-
sza! referaty. Autor publikacji
naukowych. Samodzielnie prowadzi!
prace naukowo-badawcze w Instytu-
cie Austriackiego
i Mi%dzynarodowego Prawa Podat-
kowego (na Uniwersytecie
Ekonomicznym i Biznesu) w Wiedniu.
Uzyska! tytu! Najlepszego Studenta
i Absolwenta Wydzia!u oraz Najlep-
szego Absolwenta Kierunku
Europeistyka. Wielokrotnie uzyski-
wa! m.in. stypendia marsza!ka
województwa Kujawsko-Pomorskie-
go (za wybitne wyniki w nauce) oraz
stypendia ministra nauki i szkolnic-
twa wy"szego. Uczestniczy!
w pracach kilku studenckich kó! na-
ukowych oraz bra! aktywny udzia!
w symulacji rozprawy s#dowej w ra-
mach VIII Toru(skiego Festiwalu
Nauki i Sztuki.

poszerza$ wiedz&
z interesuj"cych mnie
obszarów, jak i by$ ogólnie
na bie'"co. Szczególnie
zg%&biam zagadnienia
zwi"zane z atrakcyjno#ci"
i wp%ywem spo%ecznym.
Obecnie pisz& prac&
magistersk" w%a#nie
z zakresu atrakcyjno#ci
mi&dzyludzkiej. W przysz%o#ci
chcia%abym zrobi$ doktorat
z psychologii.
Oczywi#cie mam te' inne
zainteresowania, jak literatura,
'eglarstwo czy snowboard.
Z aktywno#ci, w które si&
anga'uj&, najbli'sze mi s"
dzia%ania wolontarystyczne.
Mo'liwo#$ pomocy innym
ludziom jest dla mnie
wspania%ym do#wiadczeniem
i nagrod" sam" w sobie. Chc&
te' pokaza$ m%odszym
rocznikom, 'e studiowanie to
nie tylko ksi"'ki i egzaminy.
Jest to tak naprawd& jeden ze
wspanialszych okresów
w 'yciu. Uwa'am, 'e warto
wykorzysta$ go w pe%ni,
zdobywaj"c do#wiadczenie
w ró'nych dziedzinach.
Za dziesi&$ lat widz& siebie
jako psychologa pracuj"cego
w firmie i zajmuj"cego si&
szkoleniami oraz rekrutacj".
A kiedy#, w przysz%o#ci, by$

mo'e otworz& w%asn" firm&
oferuj"c" zewn&trzne us%ugi
z tego zakresu.
Ju' teraz zdobywam
do#wiadczenie dzi&ki ró'nym
praktykom – zarówno
z psychologii klinicznej
(praktyka w Poradni Zdrowia
Psychicznego), jak
i spo%ecznej (praktyka
w rektoracie Uniwersytetu
Opolskiego). Dzi&ki nim
mia%am ju' okazj& zarówno
pog%&bi$ moj" wiedz&, jak
i wykorzystywa$ w praktyce
t& zdobyt" na studiach.
My#l&, 'e mo'e mi to u%atwi$
wej#cie na rynek pracy.

Natalia Ogórek, studentka pi#tego
roku psychologii na wydziale
historyczno-pedagogicznym
Uniwersytetu Opolskiego. Przez
dwa lata by!a laureatk# Nagrody
Rektora UO. Otrzymuje stypendium
naukowe. Jest cz!onkiem zarz#du
Studenckiego Naukowego Ko!a
Psychologii Spo!eczno&ci
przy Instytucie Psychologii UO oraz
m.in. Parlamentu Studenckiego.
Wspó!pracuje ze Stowarzyszeniem
Godno&' i Praca oraz Wiosna. Jest
wspó!organizatork#
m.in. V i VI Festiwalu Nauki,
Uniwersyteckiego Dnia Walki
z AIDS w 2007 r. czy
Unicef-dzieciom w 2008 r. Od kilku
lat wspó!pracuje z mediami. Bierze
udzia! w ró"nych szkoleniach, m.in.
na temat mediacji czy kierowania
zespo!em. By!a praktykantk#
poradni zdrowia psychicznego
MSWiA, potem sta"ystk#
w rektoracie UO na stanowisku
asystentki.

Kariera doskonale 
zaplanowana
Karol Smoter, laureat województwa kujawsko-pomorskiego

Zdecydowa%am si& na udzia%
w konkursie Studencki No-

bel 2010, bo chcia%am pozna$
nowych, warto#ciowych ludzi.
Ju' teraz z innymi uczestnikami
wymieniamy si& e-mailami, za-
praszamy na organizowane
projekty.
Najwi&ksz" korzy#ci" jest jed-
nak satysfakcja – 'e to, co
robi&, jest doceniane przez in-
nych i nagradzane. Mi%o by%o
us%ysze$ s%owa uznania i przy-
j"$ gratulacje. To wyró'nienie
#wiadczy o tym, 'e podejmo-
wane przeze mnie dzia%ania nie
posz%y na marne i zosta%y do-
strze'one.
Udzia% w konkursie na pewno
daje mi du'o energii do dalszej
pracy. Konkurs sam w sobie
jest presti'ow" nagrod". Uzy-
skanie wyró'nienia na jego
poszczególnych etapach czy
te' jego wygranie jest istotnym
punktem w karierze zawodowej
ka'dego z uczestników. Licz&,
'e wyró'nienie b&dzie krokiem
w kierunku rozwoju mojej karie-
ry naukowej.
Odk"d pami&tam, zawsze
chcia%am by$ nauczycielem.
Dlatego te' bardzo bym chcia%a
po studiach pracowa$ na uczel-
ni oraz podj"$ studia

doktoranckie w zakresie ekono-
mii.
G%ówne dziedziny moich zainte-
resowa) to statystyka
i matematyka. Pasjonuje mnie
tak'e region, w którym miesz-
kam, oraz inwestycje, które s"
tutaj realizowane. Dzi&ki dzia-
%alno#ci w kole naukowym
mog%am naby$ wiele nowych
umiej&tno#ci.
Moje mocne strony to na pew-
no zdolno#ci organizatorskie,
sumienno#$, konsekwencja,
punktualno#$ oraz umiej&tno#$
pracy w zespole. Jestem rów-
nie' pracowita i dobrze potrafi&
zorganizowa$ sobie czas,
o czym #wiadczy to, 'e uda%o

Konkurs to kolejny krok 
ku wspania#ej karierze
Anna Krzysztofek, laureatka województwa &wi"tokrzyskiego

Uwa'am, 'e udzia% w kon-
kursie Studencki Nobel to

nie tylko uznanie dla dotych-
czasowych osi"gni&$, ale
równie' du'y presti'. Te czyn-
niki mog" mie$ istotne
znaczenie w pierwszych kro-
kach kariery zawodowej.
Zawód lekarza czy m%odego na-
ukowca %"czy w sobie
konieczno#$ opanowania prak-
tycznych umiej&tno#ci oraz
szerokiej wiedzy teoretycznej,
a tak'e umiej&tnego selekcjo-
nowania i analizowania
informacji oraz wyci"gania
wniosków. Do#wiadczenie, wie-
dza i nieustanny rozwój to
s%owa klucze w mojej bran'y.
Jestem autork" wielu publikacji
i referatów. Uczestnicz& w kon-
gresach. W mojej opinii to
wa'ny element w edukacji stu-
denta i m%odego lekarza. Nie
tylko zdobywam najnowsze in-
formacje ze #wiata nauki, ale
ucz& si& równie' krytycznej
analizy doniesie) naukowych,
którymi wr&cz bombardowani
s" studenci czy lekarze, a tak'e
pacjenci (np. poprzez reklamy
#rodków leczniczych). Wynosz&
z tych spotka) wiedz& na temat
konstruowania opinii opartych
na faktach oraz wskazówki, jak
projektowa$ w%asne badania
naukowe, a zarazem podcho-
dzi$ do nich z dystansem.
Mam za sob" praktyki zagra-
niczne i krajowe. Ka'da z nich
wnios%a co# w moje 'ycie za-
wodowe, je#li chodzi
o praktyczne umiej&tno#ci oraz
zwi"zane z relacjami lekarz
–pacjent. Praktyki pozwoli%y mi
rozwin"$ niezb&dne w zawo-

dzie zdolno#ci m.in. analizy da-
nych i podejmowania decyzji.
Te zagraniczne umo'liwi%y do-
datkowo poznanie innych
systemów ochrony zdrowia
i pracy lekarza lub naukowca.
Zamierzam dalej rozwija$ swo-
je umiej&tno#ci i inwestowa$
w wiedz&. Zawsze wa'ne b&-
dzie dla mnie s%owo „dzi&kuj&”,
zaufanie i u#miech pacjenta. To
cenne i wzruszaj"ce do#wiad-
czenie.

Anna Kwiecie# studiuje na wydziale
lekarskim $l#skiej Akademii Medycz-
nej, uko(czy!a biologi%
na Uniwersytecie $l#skim w Katowi-
cach. Bra!a udzia! w wymianie
studenckiej Erasmus w roku akade-
mickim 2008/2009. Mo"e pochwali'
si% licznymi pracami badawczymi
m.in. dotycz#cymi grypy AH1N1, no-
wotworów, a tak"e zagro"enia
ozonowego w&ród pracowników.
Jest autorem licznych publikacji i re-
feratów. Dzia!a w studenckich
ko!ach naukowych, uczestniczy
w ró"nych szkoleniach i kongresach.
Na koncie ma ju" pi%ciomiesi%czne
praktyki zagraniczne we Francji i i Ir-
landii oraz miesi%czne praktyki
krajowe w Centrum Onkologii w Gli-
wicach. Interesuje si% Francj#,
psychologi# behawioraln# zwierz#t,
amatorsk# fotografi# oraz malowa-
niem.

Stawiam na ci"g#y rozwój
Anna Kwiecie', laureatka województwa &l$skiego

z najlepszych

M
A

T
E

R
IA

!Y
P

R
A

S
O

W
E

M
A

T
E

R
IA

!Y
P

R
A

S
O

W
E

M
A

T
E

R
IA

!Y
P

R
A

S
O

W
E

M
A

T
E

R
IA

!Y
P

R
A

S
O

W
E

M
A

T
E

R
IA

!Y
P

R
A

S
O

W
E



6 Pi!tek | 2 lipca 2010

Studencki Nobel 2010 rp .pl !

Sylwetki laureatów – najlepsi 

Ka'de osi"gni&cie
zwi"zane ze studiami czy

moj" dzia%alno#ci" ma dla
mnie zupe%nie inny wymiar.
Jestem pe%na zapa%u do pracy.
Nie znosz& bezczynno#ci, st"d
m.in. moje zaanga'owanie
w ró'ne projekty, tak'e
pozauczelniane.
W gimnazjum i szkole #redniej
moimi najwi&kszymi
osi"gni&ciami by%y wygrane
olimpiady. Na studiach
– my#l&, 'e za%o'enie
i rozwijanie Sekcji
Biotechnologii Ko%a
Naukowego Przyrodników
UAM. Uda%o mi si&
od pocz"tku zorganizowa$
#wietnie dzia%aj"c"
organizacj&, która nie tylko
bardzo efektywnie pracuje, ale
równie' stanowi grup&
wspania%ych przyjació%.
Niew"tpliwie za sukces mog&
uzna$ równie' fakt, i' pracuj&
obecnie na Harvard Medical
School w Bostonie, a tak'e
w szkole Brookline Adult &
Community Education, gdzie
odbywa si& wiele ciekawych
kursów i warsztatów, zarówno
dla dzieci, jak i dla doros%ych.
Bardzo interesuje mnie
biotechnologia
w zastosowaniach
medycznych. Diagnostyka lub
rozwój leków to dziedziny,
którymi najch&tniej zaj&%abym
si& po studiach. Obecnie
pracuj& nad szukaniem
specyficznych terapii
antynowotworowych, co
bardzo mi odpowiada i co
prawdopodobnie b&d&
kontynuowa$.
Chc& zrobi$ doktorat. Bez tego
tytu%u niemo'liwe wydaje mi
si& znalezienie w mojej bran'y

dobrej pracy. Potem mo'e
spróbuj& swoich si% w firmie
farmaceutycznej. My#l&, 'e
mog%abym pe%ni$ funkcj&
mened'era koordynuj"cego
prace nad nowymi lekami.
Mam ju' za sob" praktyki
w kilku firmach.
Po godzinach mog%abym
projektowa$ bi'uteri& – co
sta%o si& ostatnio moim
najwi&kszym hobby
– i udziela$ porad
dietetycznych.

Katarzyna Szatkowska studiuje
biotechnologi% na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza oraz
dietetyk% na Akademii Rolniczej im.
Augusta Cieszkowskiego. Ma
na swoim koncie wiele prac
badawczych oraz referaty
i publikacje, m.in. jest wspó!autork#
esejów w ksi#"ce dla nauczycieli
przyrody i biologii „Magia nauki”.
Otrzyma!a wiele nagród i wyró"nie(,
m.in. stypendium ministra edukacji
narodowej (w roku
akademickim 2008/2009
oraz 2009/2010) czy stypendium
wakacyjne organizacji Science
Foundation Ireland na realizacj%
projektu badawczego „UREKA”.
Jest za!o"ycielk# i kierownikiem
Sekcji Biotechnologii Ko!a
Naukowego Przyrodników. Udziela
si% w ró"nych fundacjach
i stowarzyszeniach (np.
Stowarzyszeniu Przysz!ych
Doradców i Menagerów Cognitis
czy Hylostet.

Po Noblu kolejnym krokiem 
b%dzie doktorat
Katarzyna Szatkowska, laureat województwa wielkopolskiego

Lubi& nowe wyzwania
i zwi"zane z nimi emocje.

Dobrze znosz& tak'e
pora'ki. Dlatego
zdecydowa%em si& na start
w konkursie. Udzia%
i wyró'nienie w etapie
wojewódzkim traktuj& jako
puent& mojej aktywno#ci
studenckiej i zaanga'owania
spo%ecznego. Jest mi
niezmiernie mi%o, 'e komisja
konkursowa, w której
zasiadaj" rektorzy
pomorskich uczelni, doceni%a
w%a#nie mnie.
Od kilku lat interesuj& si&
konstrukcj" prawn" i zasadami
funkcjonowania think-tanków.
S" to organizacje prowadz"ce
dzia%alno#$ analityczn"
i koncepcyjn" na potrzeby
administracji publicznej
i biznesu. Ich znaczenie,
zw%aszcza w USA, jest
naprawd& du'e. Niestety,
w naszym kraju instytucje tego
typu jeszcze si& nie przyj&%y.
Dlatego zdecydowa%em si&
na powo%anie O#rodka Analiz

Polityczno-Prawnych. To moje
najwi&ksze dotychczasowe
osi"gni&cie.
Mam na swoim koncie tak'e
wspó%prac& z ró'nymi
kancelariami prawniczymi oraz
firmami konsultingowymi.
Pozna%em równie' realia pracy
w organach administracji
publicznej. Uzna%em, 'e
dociekaniom naukowym
powinny towarzyszy$
do#wiadczenia zdobyte
w praktyce zawodowej. Tego

Na studiach liczy si% te& prakty-
ka zawodowa
Jakub Szlachetko, laureat z województwa pomorskiego

Do udzia%u w konkursie
namówili mnie moi

znajomi, którzy stwierdzili, 'e
du'o aktywnie dzia%am
na uczelni i mam spore
szanse w konkursie
Studencki Nobel. Lubi&
podejmowa$ nowe
wyzwania, wi&c pomy#la%em,
'e warto spróbowa$.
Konkurs da mi na pewno
ogromn" mo'liwo#$
wyró'nienia si& w#ród innych
studentów. Mam nadziej&, 'e
u%atwi mi w przysz%o#ci
znalezienie wymarzonej pracy.
Do moich mocnych stron
nale'": ch&$ podejmowania
nowych wyzwa) i szybko#$
uczenia si& nowych rzeczy,
otwarto#$ oraz %atwo#$
nawi"zywania kontaktów
z innymi lud(mi, kreatywno#$,
jak i umiej&tno#$ wspó%pracy
z innymi, a z drugiej strony
umiej&tno#ci organizowania
oraz koordynowania pracy
innych. Du'o przyjemno#ci
sprawia mi tak'e mo'liwo#$
zorganizowania jakiego#
fajnego wydarzenia, imprezy,
projektu, z którego mog"
skorzysta$ inni. Do swoich
zainteresowa) zaliczam tak'e
podró'e, muzyk& i taniec, które
pozwalaj" mi zrelaksowa$ si&
i odpocz"$ od codziennych
obowi"zków.

Mam za sob" dwie wakacyjne
praktyki zawodowe w Polsce
oraz jedn" w Wenezueli.
Obecnie tak'e mam propozycj&
odbycia bardzo ciekawej
praktyki wakacyjnej, tym razem
w kraju.

Pawe! Turel student ekonomii
i zarz#dzania na Uniwersytecie
w Bia!ymstoku. Jest autorem wielu
prac badawczych, referatów oraz
publikacji dotycz#cych
województwa podlaskiego. Przez
trzy lata by! stypendyst# Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wy"szego
za osi#gni%cia w nauce. Udziela si%
m.in. w stowarzyszeniu AIESEC.
Jest cz!onkiem Studenckiego Ko!a
Mened"erów i Ko!a
Przedsi%biorczo&ci oraz Ko!a
Naukowego Europrojekt. Odby!
liczne szkolenia i kursy
poszerzaj#ce wiedz%
i umiej%tno&ci, a tak"e w wielu
konferencjach organizowanych
przez AIESEC.

Na studiach liczy si% 
nie tylko nauka
Pawe! Turel, laureat województwa podlaskiego

Udzia% w konkursie
„Studencki Nobel” jest

w moim przypadku pi&knym
zako)czeniem
i ukoronowaniem ca%ych
studiów (jestem na pi"tym
roku). Chcia%am znale($
potwierdzenie tego, 'e jestem
bardzo dobr" studentk". Wiele
wysi%ku w%o'y%am w mój
rozwój naukowy
i profesjonalny, a pierwsze
miejsce w województwie
mazowieckim jest tego
dobrym #wiadectwem.
Od dzieci)stwa bardzo ch&tnie
uczestnicz& w ró'nego
rodzaju przedsi&wzi&ciach,
zawodach, dzia%a%am aktywnie
w samorz"dach szkolnych
i organizacjach studenckich.
Ka'da wygrana czy sukces
daje mi bardzo du'o
satysfakcji, jest
potwierdzeniem tego, 'e to, co
robi&, jest dobre i przynosi
korzy#$ spo%eczno#ciom,
w których 'yj& i dzia%am.
Ponadto stanowi to doskona%y
nap&d do dalszego dzia%ania,

zach&caj"c mnie
do anga'owania si& w coraz
trudniejsze projekty czy
przedsi&wzi&cia.
Wszelkie wyjazdy
zagraniczne: czy to
na stypendia, czy na praktyki,
bardzo poszerzaj" moje
horyzonty i wzbogacaj" mnie
o wiedz& z ró'nych dziedzin
oraz m"dro#$ 'yciow". Ucz"
mnie zaradno#ci,
samodzielno#ci, tolerancji.
Otwieraj" oczy na inne kultury,

drogowskazu w czasie
studiów konsekwentnie si&
trzyma%em.

Jakub Szlachetko studiuje prawo
i administracj% na Uniwersytecie
Gda(skim. Otrzymuje stypendia
ministra nauki i szkolnictwa
wy"szego oraz Stowarzyszenia

Krzewienia Edukacji Finansowej
za wybitne osi#gni%cia w nauce.
Dzia!a w organizacjach (np. Pro
Societas), ko!ach naukowych (np.
Rhetoricus) i samorz#dzie
studenckim. Przygotowuje liczne
referaty oraz publikacje z zakresu
m.in. historii mi%dzywojennej
Rzeczypospolitej oraz my&li
i dzia!alno&ci politycznej Józefa
Pi!sudskiego.

style 'ycia, pogl"dy, warto#ci.
Pobyty za granic" s" równie'
bardzo cenne z punktu
widzenia rozwoju osobistego.
W jednej chwili stoi si&
przed wyzwaniem
zorganizowania ca%ego 'ycia
na nowo, pocz"wszy
od rzeczy przyziemnych,
takich jak znalezienie
mieszkania, po odnalezienie
si& w nowym spo%ecze)stwie,
nawi"zanie nowych
znajomo#ci.
Mam ju' równie' za sob"
pierwsze do#wiadczenia za-
wodowe w ró'nych bran'ach
(m. in. bankowo#ci, konsultin-
gu, FMCG, organizacjach
pozarz"dowych, dziennikar-
stwie ekonomicznym)
i w ró'nych krajach (Polsce,
Szwecji, Austrii, Portugalii). To
pozwoli%o mi przede wszyst-
kim pozna$ moje mocne
strony i zaplanowa$ przysz%"
#cie'k& zawodowego rozwoju.
Od sierpnia rozpoczynam stu-
dia doktoranckie w USA.
Po ich zako)czeniu chcia%a-
bym wykonywa$ zawód, który

pozwoli mi po%"czy$ te dwa
#wiaty: biznesu i nauki. Marzy
mi si& równie' za%o'enie w%a-
snej firmy.

Marta W!odarz jest studentk#
finansów i zarz#dzania oraz CEMS
Master in International
Management Szko!y G!ównej
Handlowej w Warszawie. Ma
za sob# wymiany mi%dzynarodowe
(m. in. w Australii oraz
w Singapurze) oraz pobyty
badawcze (np. w Brukseli, Czechach
i Niemczech). Dzia!a!a
w studenckich ko!ach naukowych
Klub Inwestora oraz Kultury
Skandynawskiej. Przez dwa lata
otrzymywa!a stypendium ministra
nauki i szkolnictwa wy"szego
za wybitne osi#gni%cia w nauce.
Zdoby!a m.in. nagrod% przyznawan#
przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Singapuru dla pi%ciu
najlepszych studentów
studiuj#cych w Singapurze
w ramach wymiany
mi%dzynarodowej oraz g!ówn#
nagrod% w konkursie Goldman
Sachs Global Leaders Program.
Odby!a liczne kursy i szkolenia,
bra!a udzia! w konferencjach
naukowych, prezentuj#c w!asne
referaty. Ma za sob# praktyki
i sta"e zarówno krajowe, jak
i zagraniczne. Interesuje si% energi#
odnawialn#. Uprawia wspinaczk%
wysokogórsk# (dotychczasowy
rekord to Mt Kinabalu 4095 m n. p.
m. na Borneo), "eglarstwo oraz
white-water rafting. Gra te"
na skrzypcach.

Nobel to dobry pocz"tek kariery
Marta W!odarz, laureat z województwa mazowieckiego

Zdecydowa%em si&
na start, bo namówi%a

mnie kole'anka, która
wierzy%a w mój sukces. Nie
pomyli%a si&, gdy' ju' po raz
trzeci zosta%em laureatem
województwa
dolno#l"skiego. Nie
ukrywam, 'e sporo pracuj&
zarówno dla siebie, jak i dla
idei, w które wierz&.
Nagroda w konkursie
Studenckiego Nobla to
zastrzyk motywacji. Z moich
sukcesów zawsze cieszy
si& moja rodzina.
W zakresie nauki interesuj"
mnie dwie dziedziny
– ekonomika o#wiaty oraz
e-learning. Planuj&
napisanie pracy doktorskiej
zaocznie. Szczerze mówi"c,
niezbyt wysoko oceniam
poziom i u'yteczno#$
studiów doktoranckich
w Polsce. S" zbyt ogólne.
Problemem jest te' brak
specjalistów w dziedzinach,
którymi si& zajmuj&. Lubi&
odkrywa$ nowe,
niezbadane dziedziny, jak
innowacje w e-learningu czy
ekonomik& o#wiaty.
Pracuj& od pocz"tku
studiów. W czasie roku
szkolnego jako nauczyciel,
trener i wyk%adowca,
a w wakacje w Anglii
i Norwegii. To dobra lekcja
dla ka'dego studenta.
Zawsze marzy%em o pracy
w szkole.
Moim dotychczasowym
osi"gni&ciem jest dok%adnie
to, co robi& teraz.
Otrzyma%em 750 tys.
z%otych bezzwrotnej dotacji
z Unii Europejskiej
na innowacj& edukacyjn".
Jestem prezesem spó%ki,
która %"czy badania
naukowe z praktyk". To
rzadko udaje si&
na uniwersytecie, a co
dopiero studentowi

czwartego roku... Mam
nadziej&, 'e ju' nied%ugo
efekty mojej pracy b&d"
widoczne w wielu szko%ach
w Polsce.
Je#li firma, któr" prowadz&,
b&dzie nadal dobrze
prosperowa$, b&d& móg% si&
po#wi&ci$ pracy z uczniami.
Ale przede wszystkim
chcia%bym mie$ szcz&#liw"
rodzin& i wiele dzieci.

Krzysztof Wojewodzic,
student IV roku
Mi%dzywydzia!owych
Indywidualnych Studiów
Humanistycznych (MISH)
na Uniwersytecie Wroc!awskim.
Organizowa! wymiany
studentów m.in. w Rosji,
Kazachstanie, Niemczech,
Japonii, Australii oraz w USA
i bra! w nich udzia!. Samodzielnie
prowadzi mi%dzynarodowe
badania nad systemami
motywacyjnymi dla nauczycieli,
stylami uczenia si% oraz
e-learningiem. W latach 2007
– 2010 otrzymuje stypendium
ministra nauki i szkolnictwa
wy"szego za wybitne
osi#gni%cia naukowe. Uzyska!
te" stypendium British
Psychological Society oraz
programu International Student
Exchange Programs (ISEP)
na wyjazd do USA. By! m.in.
prezesem zarz#du
stowarzyszenia studenckiego
Centrum Edukacji CEL oraz
przewodnicz#cym rady
doradczej rektora
na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wroc!awiu. Obecnie realizuje
i wdra"a szereg innowacji
do polskiego e-learningu, np.
multireprezentacje, sztuczn#
inteligencj%, e-dydaktyk%.

Udzia# w konkursie 
to wewn%trzna nobilitacja
Krzysztof Wojewodzic, laureat województwa dolno&l$skiego
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Czy zatrudni!by pan w swojej firmie
laureata konkursu „Studencki No-
bel” i dlaczego?

Czytaj"c w biuletynie NZS
profile zesz&orocznych zwy-
ci#zców, jak równie! samej
finalistki pierwszej edycji kon-
kursu, spodziewam si#, !e
tegoroczny zdobywca tytu&u
Studenckiego Nobla b#dzie
postaci" nieprzeci#tn". Osob",
która z ogromn" $wiadomo$ci"
podejmuje decyzje, by realizo-
wa% plany, rozwija% wiedz#
i zainteresowania, a tak!e mi-
mo swojego m&odego wieku
posiada du!e do$wiadczenie
i ogromn" ch#% do dzia&ania.

Tak!e bior"c pod uwag#
osobowo$% zwyci#zcy, chcia&-
bym, aby taka osoba do&"czy&a
do naszego zespo&u i sta&a si#
jego cz#$ci". Pomys&owo$%
i otwarto$% laureata konkursu
wraz z do$wiadczeniem, które
my jako firma zdobyli$my, b#-
d"c na polskim rynku od 2002
r., mog&yby by% pocz"tkiem
wielu nowych, ciekawych pro-
jektów. Oczywi$cie zwyci#zca
konkursu musi mie% odpo-
wiednie przygotowanie
merytoryczne, by móg& si# sta-
ra% o prac# w jednym z wielu
dzia&ów naszej firmy.

Jakich pracowników przede
wszystkim poszukuje Lidl? Czy sta-
wia na bardziej do&wiadczonych,
czy daje te# szans" &wie#o upieczo-
nym absolwentom?

Dzia&alno$% naszej firmy jest
bardzo rozbudowana, dlatego
poszukujemy pracowników
ró!nych specjalizacji gotowych
obj"% stanowisko w jednym
z dzia&ów naszej organizacji.
Zakupy, sprzeda!, ekspansja,
finanse, ksi#gowo$%, doradz-
two prawne i podatkowe czy
te! logistyka stanowi" zaledwie
kilka dziedzin, na których
opiera si# nasza codzienna

praca. Przede wszystkim po-
szukujemy osób m&odych,
otwartych, zaanga!owanych,
które gotowe s" podj"% dzia&a-
nia zgodne z wytyczonymi
celami.

Niezwykle cenne jest dla nas
do$wiadczenie, które absol-
wenci zdobyli w ró!nego
rodzaju organizacjach uczel-
nianych, np. z zakresu
prowadzenia projektów, pracy
w grupie czy te! zastosowania
narz#dzi analitycznych.

Oczywi$cie profil poszuki-
wanego pracownika jest
zale!ny od specyfiki pracy da-
nego dzia&u i zada'
zwi"zanych z konkretnym sta-
nowiskiem.

W absolwentach cenimy
bardzo dobre merytoryczne
przygotowanie, doskona&" zna-
jomo$% j#zyków obcych, jak
równie! ch#% do dzia&ania,
otwarto$% i entuzjazm. Dla wie-
lu naszych pracowników praca
w firmie Lidl by&a pierwsz"
podj#t" zaraz po uko'czeniu
studiów.

Dlaczego Lidl zdecydowa! si" wes-
prze% konkurs „Studencki
Nobel 2010”?

Konkurs to inicjatywa stu-
dentów dla studentów,
wspierana przez biznes. To
szansa, by wy&oni% ponadprze-
ci#tnych m&odych ludzi, dla
których studia stanowi" pierw-
szy, ale te! powa!ny krok
w kierunku kariery zawodowej.
Aby wzi"% udzia& w konkursie,
nie wystarczy wysoka $rednia
ocen uzyskana na uczelni, ale
do$wiadczenie zdobyte pod-
czas praktyk zawodowych,
ró!nego rodzaju wyjazdów sty-
pendialnych, zaanga!owanie
w dzia&alno$% pozauczelnian"
i znajomo$% j#zyków obcych.
Jako firma, w której struktu-
rach pracuje wiele m&odych

osób, cenimy zapa&, entuzjazm,
pomys&owo$% i otwarto$%, tak
charakterystyczne dla wszyst-
kich tych osób, które
zdecydowa&y si# wzi"% udzia&
w konkursie. Naszym udzia&em
chcemy wynagrodzi% ich do-
tychczasowe dzia&ania
i osi"gni#cia oraz wspiera% te
przysz&e. Chcemy da% szans#
studentom na rozwój ich zain-
teresowa' i wiedzy, by
w przysz&o$ci mogli realizowa%
swoje naj$mielsze plany.

Jakie korzy&ci daje swoim pracow-
nikom Lidl?

Nasza firma zatrudnia na te-
renie ca&ej Polski prawie 10 tys.
osób i wszystkie decyzje, które
podejmujemy, maj" wp&yw
na ca&" organizacj#
– na wszystkich naszych pra-
cowników. Dlatego dzia&amy
z ogromn" odpowiedzialno-
$ci", by da% im przede
wszystkim stabilno$% zatrud-
nienia.

Szczególn" uwag# po$wi#ca-
my naszym nowym
pracownikom. Z my$l" o nich
powsta& program „Mentor”, by
w przyjaznej atmosferze mogli
rozpocz"% prac# w naszej fir-
mie. Celem programu jest
udzielenie wsparcia oraz prze-
kazanie informacji o strukturze
organizacyjnej i kulturze firmy
wszystkim nowym osobom
przez starszych sta!em, do-
$wiadczonych pracowników.
Wiedz# merytoryczn" przeka-

zujemy natomiast poprzez „le-
arning by doing”. Dzi#ki temu
ka!dy nowy pracownik,
a zw&aszcza absolwent, ma
mo!liwo$% zapoznania si# ze
specyfik" dzia&ania oraz podej-
mowania decyzji, które
umo!liwiaj" zdobycie potrzeb-
nego do obj#cia
samodzielnego stanowiska do-
$wiadczenia.

Rozwój pracowników jest
dla nas szczególnie wa!ny, nie-
mniej dbamy o nich te!
w innych obszarach – jednym
z nich jest prywatna opieka
medyczna.

Jakich rad móg!by pan udzieli% stu-
dentom, którzy za kilka lat wejd$
na rynek pracy?

Obecna sytuacja na rynku
pracy jest mi#dzy innymi wy-
padkow" spowolnienia
gospodarczego. Wiele zak&a-
dów i firm musia&o podj"%
decyzj# o wstrzymaniu proce-
sów rekrutacyjnych,
zawieszeniu produkcji, ale
równie! o redukcji etatów.

Dzisiejszym studentom
chcia&bym podpowiedzie%, !e
wa!na jest wiedza merytorycz-
na zdobyta podczas studiów,
ale równie! do$wiadczenie na-
byte podczas sta!y i praktyk
zawodowych. Udzia& w wyjaz-
dach stypendialnych to
mo!liwo$%, by sprawdzi% same-
go siebie w nowym otoczeniu
i w$ród nowych osób.

Ponadto ka!dego rodzaju
dzia&alno$% w organizacjach
daje mo!liwo$% zdobycia do-
$wiadczenia pracy w zespole,
wyznaczania celów, wspó&pra-
cy w rozwi"zywaniu
konkretnych problemów, ne-
gocjacji i komunikacji
w ramach zespo&u i poza nim.
Oczywi$cie wa!na jest znajo-
mo$% j#zyków obcych.

—rozmawia!a Ewa Zwierzchowska

GALE REGIONALNE

Województwo Data Miejsce Laureat/Laureaci 

woj. %ódzkie 29 kwietnia *ód(, Teatr Nowy Joanna Dziuba

woj. pomorskie 29 kwietnia Biblioteka G%ówna Uniwersytetu Gda)skiego Jakub Szlachetko, 
i warmi)sko-mazurskie Malwina Ko%odziejczak

woj. lubelskie 6 maja Hotel Europa w Lublinie Aleksandra Krauze

woj. mazowieckie 8 maja Mazowiecki Urz"d Wojewódzki w Warszawie Marta W%odarz
sala im. Stefana Starzy)skiego

woj. #l"skie, 12 maja Biblioteka !l"ska, sala Parnassos Anna Kwiecie), Anna Krzysztofek
#wi&tokrzyskie

woj. podlaskie 17 maja Galeria „Spodki” Wojewódzkiego O#rodka Pawe% Turel
Animacji Kultury w Bia%ymstoku

woj. wielkopolskie, 19 maja Collegium Rungege przy Uniwersytecie Katarzyna Szatkowska, 
zachodniopomorskie, Przyrodniczym w Poznaniu  Micha% M&tlewicz, Daria Anna Bajon
lubuskie

woj. dolno#l"skie 20 maja Wroc%aw, sala Oratorium Marianum Krzysztof Wojewodzic
na Uniwersytecie Wroc%awskim

woj. kujawsko-pomorskie 21 maja Sala sesyjna urz&du miasta Bydgoszcz Karol Smoter

woj. opolskie 26 maja Opolski ratusz, sala im. Karola Musio%a Natalia Ogórek 

woj. ma%opolskie 10 czerwca Kraków, Aula G%ówna Akademii Górniczo-Hutniczej, Miros%aw Zajdel, 
i podkarpackie Wydzia% Geologii, Geofizyki i Ochrony !rodowiska Aneta Czarniecka

GALA FINA!OWA

woj. mazowieckie 5 lipca Warszawa, Pa%ac Belweder 16 laureatów wojewódzkich

Bior"c udzia% w konkursie
Studencki Nobel 2010

mam nadziej& na szersze wy-
promowanie siebie
w #rodowiskach akademickich
i naukowych, a przez to nawi"-
zanie ciekawych kontaktów.
Na tej p%aszczy(nie ju' teraz
obserwuj& istotne zmiany. Wiele
osób wykaza%o zainteresowanie
tym, czym si& zajmuj& i udzieli-
%o mi cennych wskazówek.
Moj" najmocniejsz" stron" jest
wiara w siebie. To ona pozwala
stawia$ sobie wysoko po-
przeczk& i bez wzgl&du
na trudno#ci do ko)ca wierzy$,
'e si& uda. Ponadto zawsze an-
ga'uj& si& w 100 proc.
w osi"gni&cie wytyczonego ce-
lu. Dzi&ki temu nawet, gdy co#
si& nie uda, nie mam sobie nic
do zarzucenia. Wiem, 'e zrobi-
%em wszystko co mog%em.
Oprócz studiów anga'uj& si&
tak'e w dzia%alno#$ kó% nauko-
wych. Daje mi to mo'liwo#$
poszerzania horyzontów po-
przez dyskusje i dzia%ania
z innymi osobami w danej dzie-
dzinie zainteresowa), ale tak'e
finansowanie udzia%u w konfe-
rencjach i innej aktywno#ci
naukowej.
Natomiast dzia%alno#$ w orga-
nizacjach charytatywnych
zaspokaja potrzeb& niesienia
pomocy i daje wielki %adunek
pozytywnej energii.
W przysz%o#ci chc& zaj"$ si&
prac" naukow". Dzieci&ca cie-
kawo#$ #wiata towarzyszy mi
nieprzerwanie od zawsze, a do-
datkowo uwielbiam uczy$
innych tego, czym si& pasjonu-
j&. Dlatego te' s"dz&, 'e
na uczelni znajd& swoje miej-
sce. W swoich badaniach
staram si& po%"czy$ informaty-
k& z etologi" i dowie#$
na gruncie symulacji kompute-
rowej, jak wiele zwierz&cych
zachowa) wci"' tkwi zakorze-
nionych w cz%owieku. Tego typu
zagadnienia interdyscyplinarne
stanowi" dla mnie kwintesencj&
nauki w tym jej wymiarze, który
najbardziej mnie fascynuje.

Mam mnóstwo ró'nych zaintere-
sowa). Na gitarze gram
od ponad 15 lat. Jestem samo-
ukiem, a moim marzeniem jest
wydanie p%yty z w%asnymi kom-
pozycjami. Interesuj& si&
zdrowym 'ywieniem i bardzo lu-
bi& gotowa$. Uwielbiam podró'e.
Kilka miesi&cy temu zaj"%em si&
upraw" drzewek bonsai.

Miros!aw Zajdel, doktorant
na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Studiuje równie"
zarz#dzanie i in"ynieri% produkcji.
Prowadzi samodzielne prace
badawcze z zakresu modelowania
i symulacji zachowa( t!umu
w sytuacjach zagro"enia oraz
uczestniczy w licznych projektach
naukowych. Jest autorem wielu
artyku!ów, referatów oraz
fragmentów ksi#"ek naukowych,
m.in. na optymalizacji sieci
transportowych, zachowa(
stadnych zwierz#t oraz teorii gier
w etologii.
Za wybitne wyniki w nauce zosta!
odznaczony Z!ot# Odznak#
Stanis!awa Staszica przyznawan#
przez rektora Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Na swoim koncie ma wiele nagród
i wyró"nie(, m.in. trzecie miejsce
w 40. Konkursie na Najlepszego
Studenta RP „Primus Inter
Pares 2009” w finale ogólnopolskim,
nagrod% prezydenta miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego
za osi#gni%cia naukowe. Jest
dwukrotnym stypendyst# ministra
nauki i szkolnictwa wy"szego
za osi#gni%cia w nauce.
Od 2008 r. jest przewodnicz#cym
Ko!a Naukowego Integracja
Europejska, cz!onkiem Ko!a
Naukowego Informatyki Stosowanej
@Trend na Wydziale Zarz#dzania
oraz Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Jest cz!onkiem
stowarzyszenia Mensa Polska
– organizacji skupiaj#cej osoby
o wysokim ilorazie inteligencji, oraz
ró"nych innych organizacji, m.in.
Amnesty International czy
Greenpeace.

Wierz% w siebie z ca#ych si#
Miros!aw Zajdel, laureat województwa ma!opolskiego

Dajemy szans# na rozwój
ROZMOWA | Micha% *agunionek, prezes zarz"du Lidl Polska sp. z o.o.

z najlepszych

P rzedsi#wzi#cia organi-
zowane przez studen-
tów i dla studentów
zazwyczaj trafiaj" ide-

alnie w ich zapotrzebowanie.
B#d"c studentami i dzia&aj"c
narzecz studentów, staramy si#
zaspokaja% zapotrzebowania
ca&ego $rodowiska na wysokiej
klasy szkolenia w niskiej cenie
lub bezp&atne oraz obozy z cie-
kawym programem integracyj-
nym robione po kosztach, tak
aby ka!dy !ak by& w stanie
znich skorzysta%.

W$ród wielu inicjatyw podej-
mowanych przez NZS du!ym
zainteresowaniem ciesz" si#
Drogowskazy Kariery –czyli cykl
spotka' zpracodawcami nanie-
mal!e ka!dej polskiej uczelni
oraz bezp&atne szkolenia. Pod-

czas DK studenci mog" znale)%
praktyki, porozmawia% zlud)mi
pracuj"cymi wdanej firmie oraz
dowiedzie% si# czego$ wi#cej
opracywkonkretnym przedsi#-
biorstwie lub bran!y. Równole-
gle zDK prowadzimy Interneto-
w" Baz# Praktyk.

Popularne s" równie! im-
prezy organizowane w kon-
kretnych szko&ach, np. w SGH
jest Dyskusyjny Klub Filmowy,
do którego na spotkania przy-
chodzi zawsze po kilkaset
osób, a na Politechnice War-
szawskiej –Grudniowy Akade-
micki Przegl"d Artystyczny,
w którym bierze udzia& wielu
studentów nie tylko z politech-
niki. Sporo uczestników przy-
ci"gaj" tak!e wydarzenia spor-
towe, takie jak Liga Bowlingo-
wa lub Liga Kartingowa.

Nie samymi studiami 
student $yje
Jakub Michalis, przewodnicz!cy Zarz!du Krajowego
Niezale"nego Zrzeszenia Studentów
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