
„Dla mnie sukces to osiągnięcie 
swoich celów, ale także ciągłe 

wyznaczanie sobie nowych. Sukces 
w ogólnym znaczeniu to dla mnie 

też oznaka spokoju - poczucie, że już 
wszystko jest na swoim miejscu,  

że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy”.

WERONIKA NURZYŃSKA 

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁAM SIĘ 
NA PW?

ABSOLWENTKA
Wydziału Zarządzania (2019)

koordynator biura,   
asystent project managera
software-house e-point (2017)

ITIL® v4 Foundation Certificate in IT Service 
Management (2019)

przewodnicząca WRS WZ
(2018) w trakcie członkostwa w Samorządzie 
Studentów Politechniki Warszawskiej (2016-2019)

koordynator projektu
Daymaker - praktyki studenckie i staż  
(2016)  

„Korzystajcie ze wszystkich możliwości, jakie dają studia: 
samorząd, koła naukowe, wyjazdy, projekty, organizacje 
– to wszystko jest dla was!”.

rola przewodniczącej WRS WZ

finalistka konkursu Siemens „Inżynierki 4.0”

udział w VHacks i reprezentowanie PW w Watykanie

stypendium Rektora za wyniki w nauce (2015-2018)

organizacja pierwszej edycji Piekielnego Wyścigu

„Studia to nie tylko nauka – to ludzie, wydarzenia, 
warsztaty i organizacje, ale mimo wszystko warto  
nie zapomnieć, że studia to też nauka”.
„Wyjazd na Erasmusa, studiowanie i mieszkanie  
za granicą przez pół roku to okazja, której nie powinno 
się przepuścić”.

„Działalność na rzecz Samorządu 
Studentów Politechniki Warszawskiej, 

a także udział w Hackathonie 
VHacks, który odbył się  

w Watykanie. Razem z czterema 
innymi studentami z Politechniki 
Warszawskiej reprezentowaliśmy 

Uczelnię oraz Polskę”.
„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
mailowi, którego wysłałam do Kierownika Zespołu Project 
Managerów, kiedy pełniłam jeszcze rolę koordynatora biura.
Wiedziałam, że to jest to, co chcę robić i udało się. Oczywiście  
nie udałoby się to bez cudownych ludzi, na których trafiłam  
na mojej drodze i odrobinie szczęścia”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
ludzi. Udało mi się trafić na niesamowity zespół i osoby, które 
naprawdę zaskakują mnie swoją wiedzą i tym samym wciąż 
motywują do nauki. Bardzo cieszę się, że trafiłam do branży IT – 
daje ona niesamowitą elastyczność, ciągłe wyzwania i mądrych 
ludzi dookoła”.

podstaw programowania, 
projektowania interfejsów

prowadzenia budżetu, 
zarządzania zespołem, 
przygotowania harmonogramów 
(w ramach działalności 
Samorządu)

PROJECT MANAGER
software-house e-point


