
 
 

 

20 stycznia w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

odbyła się konferencja „Kompetencje finansowe i wyzwania rynku pracy”, w ramach której 

rozegrany został finał konkursu „Pierwszy Milion”. Wirtualny milion złotych zdobyły aż dwa 

zespoły! 

  

Najlepsi uczestnicy otrzymali czeki na realne nagrody pieniężne. Zwycięzcy otrzymali 3000 zł, zdobywcy 

drugiego miejsce 2000 zł, a trzeciego 1000 zł. Łącznie w konkursie „Pierwszy Milion” na Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim wzięło udział 447 studentów. 

 

W trakcie wydarzenia studenci zmierzyli się także w 

konkursie Wiedzy o Finansach. Najwięcej 

poprawnych odpowiedzi udzielił Jakub Dągowski. 

Drugie miejsce zajął Przemysław Szulgo, trzecie zaś 

Konrad Kozaniecki. Pierwszą część konferencji 

zamknęła prezentacja badań „Postaw Polaków 

wobec finansów” i „Młodzi a rynek pracy” Fundacji 

Kronenberga przy Citi Handlowy. 

 

Drugą część konferencji rozpoczęła debata „Jak z 

sukcesem wejść na rynek pracy”. O tym, jak rozpocząć karierę zawodową dyskutowali Piotr Burczyk, z-ca 

Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

Ludwika Michałowska, Campus Marketing Specialist, Citibank Europe Plc, Dorota Opolska, doradca zawodowy, 

Biuro Karier, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Przemysław Sola, Partner Zarządzający, AIP (Region 

Gdańsk, Olsztyn). Debatę poprowadził dziennikarz, Maciej Zdziarski.  

 

Podczas dyskusji eksperci radzili, by nie zaniedbywać praktyk studenckich, a o przyszłej pracy myśleć już 

podczas studiów, gdyż wiedza merytoryczna to nie wszystko. Zdarza się, że osoba o dużej wiedzy 

specjalistycznej nie posiada cenionych przez pracodawców kompetencji miękkich, np. umiejętności zarządzania 

zespołem, pracy w zespole czy nie są kreatywne. Natomiast wysyłając CV ważne jest, by zgłębić działalność 

firmy, do której zostanie ono wysłane. Dzięki temu potencjalny pracownik nie będzie zaskoczony na rozmowie 

kwalifikacyjnej, kiedy usłyszy pytanie o sugestie i pomysły na zmiany w firmie. 

 

Po debacie studenci wzięli udział w warsztatach 

kompetencyjnych „Rekrutacja bez tajemnic. Jak 

sprawić, żeby każdy chciał Cię zatrudnić” 

poprowadzonych przez Ludwikę Michałowską, 

ekspert z działu rekrutacji Citibank Europe Plc. 

Podczas warsztatów studenci dowiedzieli się, że 

warto w CV zamieścić aktualne zdjęcie czy 

informację o osiągniętych sukcesach.  

 

Wydarzenie organizowane było przez Fundację 

Kronenberga przy Citi Handlowy Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski – w pomoc organizacyjną zaangażowali się członkowie Koła Naukowego Inwestorów. 

Patronat nad wydarzeniem objęli: Radio Olsztyn, Wiadomości Uniwersyteckie oraz Radio UWM FM. 


