
„Sukces w karierze uważam  
za osiągnięcie work-life balance 
pozwalającego na spełnianie się 

zawodowo, realizowanie swoich pasji  
oraz spędzanie czasu z rodziną  

i przyjaciółmi. Wpis w CV, zarobki  
czy status nie są najważniejsze”.

TOMASZ KOROLCZUK

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ 
NA PW?

ABSOLWENT
Wydziału Inżynierii Lądowej
kierunek: budownictwo (2016)

ABSOLWENT
Ecole des Ponts ParisTech (2016)

zdobycie doświadczeń zawodowych i wkład w realizację 
imponującej struktury, jaką jest trzeci most nad kanałem 
panamskim
zarządzenie zespołem w projekcie testów na COVID-19  
dla rządu brytyjskiego - pozytywny wpływ w walce z pandemią
wystąpienie podczas konferencji Project Controls Expo 
Global 2020

„Studia różnią się tym od wcześniejszych etapów edukacji, 
że student musi zrozumieć więcej rzeczy indywidualnie, więc 
powinien szukać wsparcia w środowisku, np. wspólnie się 
uczyć”.
„Nie bójcie się łapać nowych okazji, nawet jeśli otoczenie 
wam to odradza”.
„Wyjazd na studia zagraniczne nie jest opcją wyłącznie  
dla zamożnych osób, dzięki stypendium i łączeniu studiów  
z pracą jest to osiągalne dla każdego”.
„Uczcie się całe życie i skupiajcie się na tym, co was pasjonuje. 
W internecie dostępne są darmowe kursy z wiodących 
uniwersytetów na świecie”.

„Bardzo dobrze wspominam pierwsze 
studenckie lata, zarówno imprezy, 

poznane osoby, jak i wspólne uczenie się 
z kolegami mieszkającymi  

w akademikach – w taki sposób człowiek 
uczy się najwięcej. Czułem się częścią 

fajnego środowiska”.

„Studenci z PW są za granicą postrzegani 
jako osoby, które mają wiedzę  

o praktycznych zastosowaniach,  
np. materiałów, energooszczędnego 
budowania, zasad przepływu ciepła  

w budynkach, tego typu praktycznych 
umiejętności”.

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
wymianom studenckim pomiędzy PW a uczelniami za granicą – 
gdyby nie pomoc w złożeniu aplikacji, nie miałbym możliwości 
zdobycia podwójnego dyplomu”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
atmosferę pracy i ludzi, z którymi pracuję”.

project planner w Panamie 
zarządzanie harmonogramem budowy trzeciego mostu  
na kanale panamskim (2016-2017)

konsultant oprogramowania 
Lifecycle Technology/Enstoa w Londynie – implementacja 
oprogramowania, dojście do stanowiska team leadera (2017-2020)

roczne praktyki studenckie w USA 
pierwsze doświadczenie w zarządzaniu projektami - Ohio River 
Bridges, KY

wyjazd na Erasmusa 
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (2010-2011)

DIGITAL LEAD
th3rdcurve  – wsparcie wiodących instytucji i organizacji  
w digitalizacji zarządzania projektami, współpraca  
m.in. z rządem brytyjskim nad programem COVID-19 Mass 
Testing, z Petrofac z Dubaju czy nowojorskim metrem (2020)


