
Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu 

,,Nauka, Rozwój i Kompetencje z Santander 

Bank Polska S.A.”   

 

 

Tematy i terminy warsztatów projektu ,,Nauka, Rozwój i Kompetencje z Santander Bank Polska S.A.”  

Projekt "Nauka, Rozwój i Kompetencje z Santander Bank Polska S.A." obejmuje realizację warsztatów 

podnoszących kompetencje i umiejętności społeczności akademickiej. 

 

Warsztaty dla studentów, doktorantów oraz absolwentów UKSW 

1. Racjonalne Zarządzanie Finansami. 

Racjonalne Zarządzanie Finansami. W bardzo przystępny dla każdego odbiorcy sposób pokazuje jak my 

jako konsumenci się zachowujemy, jak podchodzimy do wydawania, oszczędzania i do inwestowania 

pieniędzy. Dla odbiorców najciekawsza zwykle bywa część inwestowania w nieruchomości, pokazująca 

na przykładzie aktualnej oferty sprzedaży nieruchomości jak podchodzić do kalkulowania inwestycji, 

zakładając różne scenariusze związane z ryzykiem stopy procentowej. Warsztat pokaże również siłę 

nawyków do zarządzania finansami, pokazuje gdzie można zaoszczędzić pieniądze i jak je efektywniej 

inwestować. Warsztat poprowadzi Piotr Koenig, dyrektor regionu Santander Bank Polska S.A. 

Termin: luty 2021, zajęcia on-line 

 

2. Efektywne zarządzanie czasem. 

Celem warsztatu jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze 

zawodowym i prywatnym. W trakcie warsztatu uczestnik będzie mógł przyjrzeć się swoim nawykom i 

barierom w efektywnym wykorzystaniu czasu, nauczy się wyznaczać cele w sposób usprawniający ich 

realizację, pozna konkretne techniki i narzędzia zarządzania czasem a także istotę i moc skutecznego 

planowania. Warsztat poprowadzi Katarzyna Mikołajczyk, coach i certyfikowany trener z zakresu 

kompetencji miękkich 

Termin: luty 2021, zajęcia on-line 

 

3. Raportowanie i analiza danych w MS Excel. 

Warsztat ten jest przeznaczony dla każdego, kto poznał podstawy obsługi Excela i widzi potencjał w 

jego powszechnym wykorzystaniu przy opracowywaniu danych. Po zaimportowaniu i posortowaniu 

danych uczestnik warsztatu zapozna się m.in. z funkcjami logicznymi, tekstowymi, wyszukiwania i 

adresu. Zwieńczeniem pracy będzie zbudowanie i analizowanie danych w tabeli przestawnej. Warsztat 

poprowadzi Piotr Mikołajczyk, lider w zakresie biznesowych zastosowań arkusza kalkulacyjnego. 



Termin: luty 2021, zajęcia on-line. 

 

4. Cyberprzestępczość w cyberprzestrzeni 

Warsztat dotyczący Cyberprzestępczości podzielny jest na 3 bloki tematyczne :  

Blok 1 Cyberprzestrzeń i jej bezpieczeństwo - zagadnienia prawne, organizacyjne i techniczne – 

warsztat poprowadzi dr Krzysztof Świtała (Katedra Prawa Informatycznego WPIA UKSW); 

Blok 2 Tożsamość w cyberprzestrzeni - procesy uwierzytelniania i związane z nimi zagrożenia – warsztat 

poprowadzi dr Kamil Czaplicki (Katedra Prawa Informatycznego WPIA UKSW); 

Blok 3: Cyberprzestępczość - charakterystyka zjawiska i rodzaje przestępstw (oszustwo komputerowe, 

phishing, hacking, sniffing, carding, sabotaż komputerowy) - warsztat poprowadzi dr hab. Agnieszka 

Gryszczyńska (Katedra Prawa Informatycznego WPIA UKSW).  

Termin: luty 2021, zajęcia on-line 

 

5. Agile - wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami. 

Szkolenie pokazuje osobom, które nie znają i nigdy nie doświadczyły zwinności w budowaniu 

produktów prostą metodę jaką jest User Story Mapping. Ta technika pozwala wybrać takie elementy 

produktu, które będą zaspokajać potrzeby klientów kupujących od nas produkt. Pomaga też 

zorganizować lepiej swoje własne plany w życiu prywatnym. Całe szkolenie jest oparte na grze 

symulacyjnej, w którą zagrają wszyscy uczestnicy szkolenia. Łączy naukę i doświadczenia przez wspólną 

zabawę. Warsztat poprowadzi Karolina Kluczyk, Scrum Master i Agile Coach, współorganizator Agile 

Games PL 

Termin: luty 2021, zajęcia on-line  

 

Warsztaty dla Pracowników dydaktycznych  

Dla pracowników dydaktycznych przygotowane jest webinarium z zakresu zaawansowanej obsługi 

platform wspomagających nauczanie zdalne (MS Teams, Moodle) takich jak: zarządzanie zespołem 

klasowym, współdzielenie zasobów, interaktywne formy współpracy ze studentem w zakresie 

prowadzonych zajęć a także możliwości tworzenia zadań i oceniania. 

Termin: styczeń 2021, zajęcia on-line 

 

Rekrutacja na poszczególne warsztaty trwa do 30 grudnia 2020 r. 

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. 

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma certyfikat poświadczający udział i nabycie nowych kompetencji. 

 


