
Jutro należy do ludzi działających od dzisiaj.

Misja Strona Ogólnopolska Wizja i Wartości
Misją Studenckiego Forum Business Centre

Club jest kształtowanie postaw

przedsiębiorczych wśród młodych Polaków.

Więcej informacji:

http://sfbcc.org.pl/misja-sf-bcc/

Więcej informacji na temat

Studenckiego Furum Business Centre

Club znajdziesz na:

http://sfbcc.org.pl/

 

Aby zapoznać się z wizją oraz

wartościami Studenckiego Forum

Business Centre Club odwiedź

poniższą stronę:

http://sfbcc.org.pl/wizja-i-wartosci/
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KIM JESTEŚMY?

Studenckie Forum Business Centre Club działa w

największych polskich ośrodkach akademickich w

całej Polsce. Region Olsztyn zrzesza studentów głównie

z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,

niezależnie od wybranego kierunku studiów, ale każda

osoba jest mile widziana! Wystarczy, że zależy

Ci na bezustannym rozwoju, podnoszeniu swoich

kompetencji, zdobywaniu doświadczeń.

Najważniejsze są: Twoje zaangażowanie i chęci do

działania. Spotkasz u nas ambitne, kreatywne i

ciekawe świata osoby. Mamy różne pasje i na co dzień

zajmujemy się różnorodnymi dziedzinami.

Potrafimy pracować zespołowo, wspólnie osiągamy

zamierzone cele, inspirujemy siebie nawzajem.

Mamy mnóstwo chęci do działania, doświadczysz

pozytywnej energii i otrzymasz impuls do działania.

Cechuje nas otwartość i będzie nam miło, jeżeli

zdecydujesz się do nas dołączyć.

CO NAS
WYRÓŻNIA?

Głównym wyróżnikiem SFBCC jest działanie w

praktyce, często poza murami uczelni. Masz

niepowtarzalną szansę zdobywania praktycznych

umiejętności i uzupełnienia zdobytej dotychczas

wiedzy. Uzyskasz kompetencje, które zwiększą Twoją

wartość na rynku pracy. Na co dzień

współpracujemy z praktykami biznesu, ludźmi sukcesu,

którzy dzielą się z nami swoim

doświadczeniem. Kształtujemy przedsiębiorcze postawy i

pomagamy zdobyć wiedzę niezbędną do

prowadzenia własnego biznesu w przyszłości. Posiadamy

wieloletnie know – how, które pozwala na

lepsze działanie. Zawsze możesz liczyć na nasze

wsparcie, zdobędziesz mnóstwo wartościowych

kontaktów, poznasz osoby z całej Polski. Wierzymy, że

„Jutro należy do ludzi działających od dzisiaj” i

takie przyświeca nam hasło.

W SFBCC istnieje wiele dróg rozwoju. Możesz pracować

w jednym z działów, masz do wyboru: FR, HR,

PR, IT. Dajemy Ci możliwość rozwoju w obszarach

takich jak: negocjacje, pozyskiwanie partnerów,

wyceny, prowadzenie rachunkowości, ale też zarządzanie

zespołem, motywowanie, rekrutacja

przyszłych aplikantów. Nie są nam obce: marketing,

promocja, szeroko pojęte public relations,

projektowanie stron internetowych, grafiki, robienie

zdjęć, czy też materiałów wideo. To jednak nie

wszystko, możesz zorganizować konkretny projekt, m.in

Przedsiębiorcza Kobieta, Biznes Junior, Inteligencja

Finansowa, ale też Najlepsze

Zajęcia z Przedsiębiorczości – znane już w całej Polsce.

Ostatnią z opcji jest wprowadzenie w życie

całkowicie nowego, autorskiego projektu.

CZYM SIĘ
ZAJMUJEMY?



SUKCESY

Reaktywacja naszego regionu nastąpiła w listopadzie 2018 roku. Już po miesiącu mieliśmy jasno

wytyczone cele oraz rozpoczęliśmy realizację pierwszych projektów. Nasze zaangażowanie

odzwierciedla ilość sukcesów, które udało nam się zdobyć w tak krótkim czasie. Jedne z nich były

mniejsze, inne z kolei bardzo istotne, ale każdy z nich weryfikuje nas jako sprawnie działającą

grupę ludzi, która nie boi się wyzwań. Oto kilka przykładów naszych osiągnięć:

Na organizowanym przez nas, biletowanym

wydarzeniu "Przedsiębiorcza Kobieta" zjawiło się

ponad 50 uczestników, którzy wzięli udział w 2

wykładach i jednym z 3 warsztatów poświęconych

rozwijaniu własnej działalności. 

Razem z Citi Bankiem

zorganizowaliśmy wydarzenie

przybliżające studentom wyzwania,

z którymi mierzą się na co dzień

pracownicy globalnej firmy

finansowej.

Byliśmy partnerem

Studenckich Dni Innowacji

2019. Zorganizowaliśmy „Spotkanie z BOSSem”, w ramach Festiwalu BOSS.

Współorganizowaliśmy

galę Kosynierzy

Przedsiębiorczości

Polskiej 2019.

Najlepszym regionalnym koordynatorem

pionu PR w roku akademickim

2018/2019 została członkini naszego

regionu – Aleksandra Brodowska!

Ta lista z pewnością, wraz z czasem będzie się powiększać!



NASZE PROJEKTY

Przedsiębiorcza Kobieta to ogólnopolskie wydarzenie

poświęcone rozwojowi biznesowemu i osobistemu

kobiet, w każdym wieku. Inteligencja emocjonalna,

wizerunek, kreatywność, marketing,

tworzenie zespołu – to tylko część z tematów, które są

poruszone podczas trwania projektu.

Celem każdego spotkania jest poszerzenie wiedzy,

nawiązanie kontaktów biznesowych oraz wymiana

doświadczeń z innymi przedsiębiorczymi kobietami.

Za każdym razem będziemy gościć wyjątkowe kobiety,

które opowiedzą nam o sobie, swoim

sukcesie zawodowym, podzielą się doświadczeniami i

wiedzą oraz chęcią odpowiedzi na

wszystkie nurtujące nas pytania.

NASZE PROJEKTY

Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości obejmują cykl

spotkań studentów z uczniami szkół

ponadpodstawowych. Podczas wizyt w szkołach

pokazujemy jak wartościowa może okazać się wiedza

zdobyta na Podstawach Przedsiębiorczości, ale też ta, którą

nabywamy dzięki swojemu własnemu

zainteresowaniu tematem świata biznesu. Przełamujemy

bariery i kładziemy nacisk na kreatywne

myślenie, pokazując tym samym jaki potencjał jest ukryty

w niepozornych, szkolnych zajęciach z

podstaw przedsiębiorczości. Zachęcamy wszystkich

uczniów do podjęcia dodatkowej aktywności,

która pozwoli im zgłębić wiedzę ekonomiczną – jest nią

konkurs składający się z 3 etapów.

Dostarczamy wszystkie niezbędne narzędzia, aby każdy

mógł wziąć w nim udział. Chętni mogą

korzystać z naszej Bazy Wiedzy i liczyć na nasze wsparcie.

Mamy na celu kształtowanie

przedsiębiorczych postaw, ale też naukę pracy w grupie czy

umiejętności przystosowania się do

szybko zmieniającego się otoczenia. Kluczową

umiejętnością jest dla nas pomysłowość i

nieszablonowe podejście do problemu. Zadaniem

konkursowym na każdym etapie jest rozwiązanie

case study – analizowanie konkretnych przypadków

zaczerpniętych z realiów biznesowych i

konieczność zaproponowania rozwiązania sytuacji

problemowej. Na najlepszych czekają wartościowe

nagrody.

Biznes Junior jest skierowany do uczniów klas 4-6 szkoły

podstawowej, ale też ich rodziców.

Wychodzimy z założenia, iż edukacja ekonomiczna powinna

zaczynać się właśnie w tym wieku. Swój

przekaz dostosowujemy do odbiorców. W prosty i zrozumiały

sposób opowiadamy im o bankowości,

prawie, oszczędzaniu, zarządzaniu. Wprowadzamy ich w

interesujący świat ekonomii, tym samym

dobrze wspólnie się bawiąc. Zachęcamy do zadawania pytań i

aktywności podczas prowadzonych

warsztatów, gdzie rodzą się zaskakujące, nietuzinkowe pomysły,

które z pewnością moglibyśmy

przełożyć na praktykę gospodarczą. Oprócz tego, uczestnicy

zdobywają umiejętności miękkie, których

posiadanie bez wątpliwości zaowocuje w przyszłości. Rodzice

odgrywają bardzo dużą rolę w całym

procesie, zachęcamy ich bowiem do wspierania swoich pociech w

rozwijaniu pasji.



CO ODRÓŻNIA NAS OD INNYCH, CZYLI JAKIE

KORZYŚCI ZAPEWNIA NASZA FUNDACJA

CZŁONKOM I APLIKANTOM?
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Jeśli jesteś osobą, która pragnie zmian na lepsze i ma ambicje to miejsce

jest idealne dla Ciebie. Korzyści jakie płyną z dołączenia do naszej

organizacji to m.in.

nauka pracy w zespole

realny wpływ poprzez działania w organizacji na rozwój Olsztyna

zdobycie praktyki

wymiana poglądów z ambitnymi i pełnymi pomysłów ludźmi

zdobycie znajomości i kontaktów biznesowych

rozwijanie kreatywności

rozwój zainteresowań

Chcesz poznać więcej korzyści płynących z

działalności w SF BCC? 

Nie wahaj się i dołącz do nas!



PO GODZINACH

 Jednym z najważniejszych aspektów dobrze funkcjonującego zespołu,

 jest jego zgranie. Studenckie Forum BCC

 dba o nie w stu procentach! 

 Organizujemy wyjścia integracyjne do najróżniejszych miejsc.

 Rozwiązujemy zagadki w escape roomie, poznajemy się poprzez gry i zabawę, 

 rozmawiamy o swoich zainteresowaniach.

 Wszystko po to aby później jako jeden dobrze funkcjonujący organizm mierzyć się

 z zadaniami które na nas czekają. Poza spotkaniami regionu, uczestniczymy też                     

 w wielu atrakcjach na terenie całej Polski.

 Jeździmy na konwenty, gdzie poznajemy masę ciekawych ludzi, z którymi

 wymieniamy się wiedzą i dyskutujemy na tematy związane z przyszłością organizacji. 

 Studenckie Forum BCC to byt, którego bardzo istotnym filarem są ludzie a razem z nimi 

 współpraca, aby osiągać sukcesy – te mniejsze a także te o dużych rozmiarach.

 Dlatego dbamy o to, aby była ona jak najefektywniejsza.

 



GDZIE NAS ZNALEŹĆ?GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

SF BCC funkcjonuje jako Koło Naukowe na Wydziale Nauk

Ekonomicznych na UWM w Olsztynie.

Opiekun Koła Naukowego: dr Marek Garbowski (Katedra Finansów i Bankowości)

tel. 89 523 42 68

Przewodniczący Koła Naukowego: Patryk Dziębowski

tel:  605 133 616

DOŁĄCZ

DO NAS!

https://www.facebook.com/studenckieforumbccolsztyn/

https://www.facebook.com/PKOlsztyn

http://sfbcc.org.pl/rekrutacja/olsztyn/


