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Sprawozdanie 

z działalności Rady Menedżerów Biznesu i Administracji 

 

Powołanie Rady Menedżerów Biznesu i Administracji – uchwałą Rady Wydziału Ekonomii, 

Zarządzania i Turystyki nr 74/2012 z 21 września 2012 r.   

 

1. Członkowie RMBiA – 24 osoby (w grudniu 2015 roku  został powołany nowy członek – Pani 

Anita Koralewska-Ratajczak, Dyrektor Personalny Kuehne+Nagel Polska) 

 

2. Posiedzenia członków RMBiA: 

1) 1 marca 2013 roku – uroczyste spotkanie inauguracyjne i wybór na przewodniczącego Rady 

Pana Huberta Papaja. 

2) 11 kwietnia 2013 roku – spotkanie zespołów roboczych i dyskusja nad efektami kształcenia na 

kierunkach oferowanych przez Wydział. 

3) 5 grudnia 2013 roku – zaopiniowanie efektów kształcenia dla prowadzonych kierunków 

studiów. Ogólna dyskusja nad zakresem współpracy. 

4) Planowane kolejne posiedzenie RMBiA – 6 marca 2015 roku 

 

3. Zrealizowane działania we współpracy z członkami RMBiA: 

1) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla prowadzonych kierunków 

studiów (zanim została podjęta uchwała członkowie RMBiA spotkali się w powołanych 

zespołach roboczych dla poszczególnych kierunków i analizowali plany studiów I i II stopnia). 

2) Przygotowano „formatkę” Portfolio Instytucji reprezentowanych przez członków Rady 

Menedżerów Biznesu i Administracji Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

zawierające informacje o: rodzaju i zakresie oczekiwanej współpracy, o stażach i praktykach 

studenckich, stażach dla pracowników naukowo-dydaktycznych, tematyce prac dyplomowych, 

wspólnych projektach naukowo-badawczych. Efektem takiej wymiany informacji są 

podpisane umowy o organizację praktyk studenckich. 

3) Współpraca przedstawiciela WNP Ekspert  sp. z o.o. z Wirtualną Studencką Firmą 

Konsultingową (w ramach współpracy zrealizowano między  innymi projekt dla Jutrzenki 

Colian, a obecnie realizowany jest projekt dla firmy audytorskiej PKF Polska. W przyszłym 

semestrze studenci będą realizować projekt dla Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie). 
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4) Studenci - pracownicy Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej realizują projekt – 

badania ankietowe – dla Urzędu Miasta w Jeleniej Górze w zakresie badania satysfakcji 

mieszkańców z jakości usług kulturalnych oferowanych przez instytucje kultury i oświaty 

działające w mieście. 

5) Współpraca w zakresie organizowanego przez Kuehne+Nagel konkursu o staż dla studentów–

(konkurs był skierowany do wszystkich studentów z woj. dolnośląskiego, w konkursie 

wygrała nasza studentka z III roku studiów stacjonarnych – kierunek Zarządzanie – Katarzyna 

Felsztyńska). Kolejny konkurs o staż planowany jest dla studentów naszego Wydziału w 

lutym bieżącego roku. 

6) Udział zaproszonych członków RMBiA w Targach Kariery organizowanych w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery nt. „Jak zaprzyjaźnić się  z rynkiem pracy”. 

7) Wykłady otwarte zorganizowane we współpracy z Kuźnią Kadr IV dla studentów Wydziału 

EZiT i menedżerów różnych instytucji. Wykłady zostały poprowadzone przez pracowników 

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Legnica" (w trakcie spotkań zostały między 

innymi poprowadzone następujące wykłady: pt. „Rozwój kompetencji kadry kierowniczej w 

KGHM Polska Miedź S.A.”, Projekt wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania w 

KGHM). 

8) Wykład otwarty pt. „Infrastruktura logistyczna w praktyce” dla studentów Wydziału EZiT 

zorganizowany przez przedstawiciela LBF Technika Wentylacyjna sp. z o. o. 

9) Współorganizacja konkursu „Mistrzowie Logistyki III” z przedsiębiorstwem Kuehne+Nagel w 

okresie od grudnia 2014 do lutego 2015 (w konkursie wzięło udział 12 szkół z woj. 

dolnośląskiego i wielkopolskiego) – trzy najlepsze osoby wygrały płatne praktyki w 

przedsiębiorstwie K+N, natomiast trzy pierwsze zwycięskie drużyny w całym konkursie 

otrzymały nagrody rzeczowe zasponsorowane przez Kuehne Foundation ze Szwajcarii. 

10) Wizyta studentów Wydziału EZiT UE we Wrocławiu w przedsiębiorstwie Kuehne+Nagel (w 

dwóch magazynach) we Wrocławiu w dniu 8 stycznia 2015 r. 


