SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW
GRZEGORZ KOBUSZEWSKI
Samorząd Studencki PW
(2010)

działalność na rzecz studentów
organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalno-sportowych,
praca w komisjach tematycznych, prowadzenie szkoleń
podnoszących kompetencje interpersonalne

ABSOLWENT

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
kierunek: budownictwo (2012)

Akademickie Stowarzyszenie
„Ambitni w Działaniu”
(2013)

realizacja projektów

szkoleniowych, kulturalnych i charytatywnych dla lokalnej
społeczności

inżynier budowy

prowadzenie szkoleń zawodowych (2017)

PREZES ZARZĄDU I TRENER
w Efektywny Rozwój Sp. z o.o. (2019)

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA
stworzenie portalu edukacyjnego efektywnyrozwoj.pl i marki
Efektywny Rozwój w social mediach - miejsca w Internecie,
gdzie wszyscy zainteresowani, głównie młodzi ludzie, mogą
zdobywać wiedzę, rozwijać swoje kompetencje i wymieniać
się doświadczeniami
organizacja Juwenaliów Płockich 2012, jednego z największych
wydarzeń kulturalnych w historii Płocka

RADY DLA STUDENTÓW
„Studia to nie tylko nauka – rozwijaj swoje kompetencje
w organizacjach studenckich, baw się i zawieraj nowe
znajomości”.
”Bądź ambitny i znaj swoją wartość, ale pamiętaj też
o pokorze”.
„Nie zamykaj się w wyuczonej dziedzinie – podążaj za swoimi
pasjami. Świat potrzebuje takich ludzi”.

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki...
swojej ciężkiej pracy, uporowi oraz konsekwencji w działaniu pomimo
przeciwności”.
„W swojej karierze najbardziej doceniam...
możliwość pracy z ludźmi w celu rozwijania ich kompetencji ”.

„Sukces to osiąganie wcześniej
zdefiniowanych sobie celów. Najszybciej
osiągniesz go, żyjąc w zgodzie z samym
sobą i ze swoimi wartościami. To sztuka
bycia szczęśliwym człowiekiem”.

CO WSPOMINAM Z PW?
„Najwięcej satysfakcji, doświadczeń
i znajomości utrzymywanych do dziś dała
mi działalność w strukturach Samorządu
Studentów PW. Piękne chwile, razem
realizowane projekty, wspólne dzielenie
trudów oraz sukcesów i późniejsze
ich celebrowanie – to do końca życia
zostanie w mojej pamięci”.

CZEGO NAUCZYŁEM SIĘ
NA PW?
„Myślę, że kluczowe we wszystkich
zawodach są kompetencje
interpersonalne. Niestety są one
bagatelizowane przez system edukacji
w Polsce. To dzięki nim osiąga się
najwięcej zarówno w życiu zawodowym,
jak i prywatnym”.

