
POMYSŁ,
ROZWIĄZANIE,
ORGANIZACJA.

WSKAZÓWKI DLA PRZEDSTAWICIELI KÓŁ

NAUKOWYCH, ORGANIZACJI STUDENCKICH,

SAMORZĄDÓW STUDENTÓW, AKADEMICKICH

KLUBÓW SPORTOWYCH, AGEND KULTURY.



Kamil Nawirski — pomysłodawca, główny dostawca wiedzy, mentor podcastu

Kinga Wojaczek — redakcja i korekta tekstów, zespół komunikacji

Natalia Błaszczyk — prowadzenie podcastu

Weronika Kunka — zespół komunikacji

Mateusz Sobkowiak — zespół komunikacji

Krystian Matłosz — zespół komunikacji

Marta Bilska — zespół korekty, zespół komunikacji

Marcin Styrna — dostawca wiedzy, webinary

Paula Socha — dostawca wiedzy, konsultacje

Honorata Poturaj  — projekt i redakcja strony

Jakub Grzybek — identyfikacja wizualna

ZESPÓŁ

PATRONATY

+ kolejne
(czekamy na
odpowiedź)



WSTĘP
Jak kształcić studentów, aby byli
gotowi na wyzwania nowoczesnej
gospodarki? Jak przygotować
absolwentów do wykorzystywania
wiedzy ze studiów? Studenci
przyswajają wiedzę teoretyczną,
wykładaną przez profesorów oraz
wiedzę i informacje od praktyków. 
Tylko jak nauczyć studentów
umiejętności wykorzystania zdobytej
wiedzy w praktyce? 
 
Jak zachęcić obecnych i byłych
studentów do zakładania firm,
startupów, organizacji społecznych
czy podejmowania się odważnych
wyzwań? 

kół naukowych, 
organizacji studenckich,
samorządów studentów, 
akademickich klubów
sportowych, 
agend kultury,
uczelnianych grup studenckich.

Zachęcam do zapoznania się
z_StudentPro.pl — wiedzą
i_wskazówkami dla przedstawicieli: 

komunikatywność,
kreatywność,
organizacja pracy,
zdolności interpersonalne,
radzenie sobie ze stresem,
samodzielność,
zarządzanie sobą w czasie, 
umiejętność działania w grupie?

Jak wychować społeczność, która z przyjemnością wróci w mury uczelni? Jak na
studiach umożliwić praktykowanie umiejętności takich jak: 

Odpowiedzią na te pytania jest
stworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi aktywności studenckiej,
realizujących ciekawe badania kół
naukowych, odważne projekty
podejmowane przez organizacje
studenckie oraz Samorząd Studencki,
który jest odpowiedzialnym partnerem do
rozmów z władzami uczelni.

Kamil Nawirski
założyciel StudentPro.pl



DLA STUDENTÓW
Wizja

Baza wiedzy i inspiracji dla każdego
koordynatora wydarzeń/projektów
studenckich, które jest
rozpoznawalne przez studentów
zaangażowanych w koła naukowe,
organizacje i samorządy studenckie. 

Z czasem powstaje społeczność
proaktywnych studentów, którzy
wzajemnie sobie pomagają.

Co zrobić, żeby kończąc studia mieć
2-3 lata doświadczenia? Działalność
studencka to możliwość ćwiczenia 
w praktyce umiejętności miękkich,
które oprócz wiedzy ze studiów, są
bardzo potrzebne w pracy
zawodowej.  

pozyskiwania funduszy,
budowania zespołów,
realizacji projektów,
promocji i dbania o wizerunek.

Podcasty i artykuły o tematyce, która jest
potrzebna osobom działającym społecznie:

Informacje, dzięki którym każda organizacja
będzie realizować swoje działania bardziej
efektywnie i efektownie.

KAMIL W SIEDZIBIE DKF POLITECHNIKA 2007



Co zrobić by absolwenci stali się
dyrektorami, prezesami, inicjatorami
dobrych zmian w naszym
społeczeństwie? 
Trzeba im umożliwić zdobywanie
doświadczenia w realizacji projektów,
zarządzaniu nimi, budowaniu
zespołu, prezentowaniu pomysłów
przed osobami decyzyjnymi.

 

DLA UCZELNI

Bogata działalność studencka jest
doskonałą wizytówką przed
kandydatami (i ich rodzicami), którzy
wybierają uczelnie.
Studenci, szukając sponsorów swojej
aktywności, są reprezentantami
uczelni przed biznesem. 

Idea

Zaangażowanie studentów 
w aktywność społeczną uzupełnia ich
wiedzę ze studiów o umiejętności 
 miękkie. Dzięki temu lepiej realizują
zadania zespołowe, podejmując się
ambitnych wyzwań, przynoszą
chlubę swojej uczelni. 
W pracy będą wierzyć w siebie i
swoją sieć kontaktów podejmując
działania biznesowe lub społeczne.

StudentPro przedstawia studentom
wartości i korzyści wynikające 
z działalności studenckiej, żeby
studia nie były jedynie zajęciami
dydaktycznymi.

DNI AKTYWNOŚCI STUDENCKIEJ 2016, KAMIL Z REKTOREM PWR
 PROF. TADEUSZEM WIĘCKOWSKIM

PIERWSZE ŚNIADANIE Z REKTOREM PWR 2011, KAMIL Z PROREKTOREM
DS. STUDNECKICH PWR PROF. ZBIGNIEWEM SROKĄ



PODCAST
StudentPro przekazuje wiedzę w

łatwodostępny sposób. Oprócz

wiedzy teoretycznej, w trakcie

audycji dzwonimy do osób, które

dobrze znają się na poruszanym

temacie, żeby przedstawić

spojrzenie praktyków. Wszystkie

audycje przeplatane są historiami 

 z życia wziętymi, żeby nauka

lepiej utkwiła głowach słuchaczy.

Podcast jest nagrywany dzięki
uprzejmości Akademickiego Rada LUZ
działającego przy Politechnice
Wrocławskiej: radioluz.pl

Dzięki podcastowi szczególnie liczymy
na dotarcie do osób, które jeszcze nie
działają społecznie. Opowiadając o
tym, jakie projekty i wydarzenia
można zorganizować, liczmy na
zachęcenie studentów, że
zaangażowanie się w organizacje przy
uczelni albo w wolontariat przy
organizacjach pozarządowych

NAGRANIE PODCASTU, KAMIL Z NATALIĄ W STUDIO RADIA LUZ 2022



INICJATOR

Nocne Listownie PWr — wieczorne
pisanie odręcznych listów             z
prośbą o wsparcie studentów               
 z niepełnosprawnościami;
PWrUP — festiwal przedsiębiorczości; 
Forum Inżynierów Przyszłości —
konferencja o potrzebach rynku pracy,
uczelni i młodych absolwentów;

Jestem opiekunem lub koordynatorem
projektów, które tworzę wspólnie 
z wolontariuszami, m.in:

Swoją wiedzę zdobyłem w praktyce,
uzupełniłem szkoleniami 
i literaturą. Moją historię można
podzielić na trzy okresy:
przed studiami: Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy i harcerstwo; 
w trakcie: Dyskusyjny Klub Filmowy i
Samorząd Studencki, Forum Uczelni
Technicznych, Parlament Studentów
RP;
oraz po: Fundacja MANUS, Fundacja
Rozwoju Politechniki Wrocławskiej,
Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu,
Naczelna Organizacja Techniczna we
Wrocławiu, Stowarzyszenie
Absolwentów Politechniki
Wrocławskiej.

Misja 

Wsparcie zaangażowanych studentów,
żeby rozwijali się, organizując ciekawe
akcje dla swojego środowiska, uczelni 
i wartościowe dla partnerów. 

FESTWAL PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PWR UP ONLINE 2021

KAWA ORGANIZACJI STUDENCKICH, KAMIL Z PROREKTOREM DS.
STUDENCKICH DR INŻ JACKIEM LAMPERSKIM 2017



DOŚWIADCZENIE POCHODZĄCE M.IN. Z

DZIAŁALNOŚĆ 

I PRACA

WSPARCIE I

KONSULTACJE

DLA 

REALIZOWANE

PROJEKTY

KAmiL NAwirski | 608 726 992 | kamil.nawirski@not.pl | www.studentpro.pl


