
„Sukces to moment kiedy okazuje 
się, że cel, który realizowałam, 

przyniósł oczekiwany efekt, na twarzy 
pojawia się uśmiech, a w głębi duszy 

satysfakcja i spokój”.
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RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁAM SIĘ 
NA PW?

INŻYNIER PRODUKCJI 

dział Technologii Produkcji w Danfoss Poland (2016)

ABSOLWENTKA
Wydziału Zarządzania (2016)
rozpoczęcie studiów doktoranckich
w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki  
o zarządzaniu  (2016)

praktykantka
wsparcie działów Produkcji  
oraz Technologii w Danfoss Poland  
(2013-2016)
laureatka
V edycji programu stypendialnego Akademia Danfoss  (2015)

Uzyskanie trzech pierwszych nagród w tym samym roku:
1. laureatka XVIII Konkursu o Nagrodę FCA (Fiat 

Chrysler Automobiles) 
2. I nagroda „IKAR JAKOŚCI” im. Prof. Romualda 

Kolmana
3. I miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie na 

Najlepszą Pracę Dyplomową Polskiego Towarzystwa 
Zarządzania Produkcją w Oddziale Warszawskim

Wygrana w V edycji programu stypendialnego Akademia 
Danfoss

„Nie poddawaj się w dążeniu do realizacji swoich celów 
– jesteś na dobrej drodze ”.
„Najpierw praca – potem przyjemności ”.

„Nigdy nie przestawaj marzyć – pewnego dnia osiągniesz 
swój cel ”.
„Mądry wybór promotora to mądry wybór dalszej ścieżki 
kariery”.

„Korzystaj z okazji i możliwości rozwoju, jakie ci się 
przytrafią - drugi raz może się to nie powtórzyć, warto 
decydować tu i teraz. A jeśli to nie będzie dla ciebie – 
zrezygnuj, ale pozostań otwarty na nowe wyzwania ”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
odpowiedniej kombinacji pracowitości, zaangażowania, szczęścia 
oraz wsparcia bliskich”. 
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
to, że na swojej drodze napotykałam osoby, które mnie wspierały  
i motywowały do działania”.

znajomości koncepcji metod  
i technik doskonalenia produkcji, 
logistyki oraz elementów 
psychologii i socjologii
wiedzy z zakresu zarządzania 
produkcją oraz zarządzania jakością

metod twórczego poszukiwania 
rozwiązań i logicznego myślenia

spędzanie czasu w Gmachu 
Głównym połączone z obiadami  
na stołówce głównej PW 

udział w projektach Koła Naukowego 
Ergonomia

współpracę z promotorem  
i wsparcie w rozwoju naukowo-
zawodowym 


