
„Sukces to dla mnie przede wszystkim 
poczucie satysfakcji, docenienia, 

spełnienia zawodowego przy 
jednoczesnej możliwości realizacji 

swoich pasji i zainteresowań. To również 
poczucie, że to, co robię, ma sens i jest 

przydatne dla innych”. 

ZUZANNA SKOWROŃSKA 

SUCCESS STORIES - ABSOLWENCI PW 

RADY DLA STUDENTÓW

SUBIEKTYWNIE O KARIERZE

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

CO  WSPOMINAM  Z PW?

CZEGO NAUCZYŁAM SIĘ 
NA PW?

ABSOLWENTKA

otrzymanie oferty pracy po zrealizowanym stażu 

ukończenie dziennych studiów magisterskich z wyróżnieniem 
w trakcie odbywania stażu i rozpoczęcia pracy na etacie 

udział w ciekawych i ważnych dla organizacji projektach  
oraz praca zgodna z wykształceniem i zainteresowaniami

„Bądźcie proaktywni, zaangażowani i nie bójcie się wyzwań.  
To naprawdę się opłaca i pozwala rozwijać”. 

„Nauczcie się współpracować, bezinteresownie wspierać 
i chętnie dzielić się zdobytą wiedzą. To nie są czasy  
dla wybitnych jednostek, ale dla wybitnych zespołów”.   

„Bądźcie ambitni, stawiajcie sobie wysokie cele i korzystajcie  
z tego czasu na 100%”.  

„Rozwijajcie swoje pasje i nigdy z nich nie rezygnujcie  
– to zawsze dodaje energii do działania i rozwoju”. 

„Najlepiej wspominam atmosferę pracy 
zespołowej, wspólną naukę  

oraz oczywiście momenty związane  
z życiem towarzyskim – Juwenalia, Bale 

Politechniki… To czas zdobywania wiedzy, 
ale również zawiązania przyjaźni na całe 

życie”. 

„Jestem w tym miejscu kariery dzięki... 
swojej pracowitości, zaangażowaniu i otwartości”.

„W swojej karierze najbardziej doceniam...
ludzi, którzy mnie inspirują i pozwolili mi uwierzyć w siebie”.

pracy zespołowej przy niezliczonej 
ilości projektów 

umiejętności poszukiwania  
i zdobywania niezbędnych 
informacji 

podstaw wiedzy z wielu dziedzin, 
która umożliwia odnalezienie się 
w różnych branżach i obszarach 
biznesowych  

praktyki studenckie 
realizowane w ramach Rządowego Programu Praktyk 
Studenckich – Referat Księgowości (2015)

staż
 w zespole optymalizacji procesów biznesowych 
oraz zmiany kultury organizacji - innogy Stoen 
Operator (2017) 

Nawigator NWoW (New Way of Working)
w projekcie optymalizacji procesów biznesowych oraz zmiany 
kultury organizacji (Lean Management) - innogy Stoen Operator 
(2018)

KOORDYNATOR PROJEKTÓW
innogy Stoen Operator (2019)

Wydziału Zarządzania
kierunek: zarządzanie (2018)


