O Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości
W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 r. prowadzony będzie kolejny cykl
spotkań dla studentów pod nazwą „Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości - Wykłady
Otwarte prowadzone przez praktyków”.

Dla kogo jest Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości?
W Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości wezmą udział studenci ostatniego semestru studiów
stacjonarnych I i II stopnia takich kierunków jak:
1. architektura
2. budownictwo
3. automatyka i robotyka
4. elektrotechnika
5. informatyka
6. technologie energetyki odnawialnej
7. elektronika i telekomunikacja
8. inżynieria bezpieczeństwa
9. logistyka
10. technologia żywności i żywienie człowieka
11. zarządzanie i inżynieria produkcji
12. inżynieria chemiczna i procesowa
13. energetyka
14. inżynieria środowiska
15. mechanika i budowa maszyn
16. mechatronika

Serdecznie zapraszamy do udziału także pozostałych studentów i absolwentów Politechniki
Opolskiej zainteresowanych dana tematyką.

Jaka jest forma zaliczenia wykładów?
Do uzyskania zaliczenia z przedmiotu "Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości" konieczny
jest potwierdzony udział w co najmniej 5 wykładach.
Na podstawie przekazanej listy pracownicy Centrum Obsługi Studenta dokonują
odpowiedniego wpisu w suplemencie do dyplomu.

Kiedy i gdzie odbywają się wykłady?
GDZIE: Aula nr 25 w budynku Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii nr 9a,
przy ul. Prószkowskiej 76 (II Kampus PO)
KIEDY: Począwszy od 25 października aż do 13 grudnia w każdą środę w godzinach:
I wykład: 13:45 – 14:30,
II wykład: 14:40 – 15:25,
III wykład: 15:30 – 16:15.

Jaka jest organizacja zajęć?
W każdym tygodniu zajęć w ciągu jednej środy odbywają się 3 różne wykłady. Studenci mają
możliwość wyboru wykładów, w których chcą uczestniczyć. W celu uczestnictwa w zajęciach
każdy student musi zapisać się na wybraną prelekcję za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego.

O prawidłowym zapisie na dany wykład informuje komunikat w przeglądarce:
„TWOJE ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE”

Dodatkowo, w każdy poniedziałek poprzedzający środowe wykłady, zapisane na dany tydzień
osoby otrzymają maila z przypomnieniem o zajęciach.
UWAGA: Z racji wysyłki zbiorowej nasze maile mogą trafić do folderu "SPAM" - prosimy
o jego sprawdzanie.

