
Zaproszenie



Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Uniwersytet Rzeszowski 

serdecznie zapraszają na konferencję dla studentów i absolwentów 
„Dzień dobry Biznes”. 

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2018 r., w godz. 12:00-15.30,
 na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Budynek D1, Sala C5, 

ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów.

Podczas konferencji:

• spotkamy się z przedsiębiorcą, 
który opowie o tym jak stawiał pierwsze kroki w biznesie

• porozmawiamy o tym jak założyć własną firmę i jakie możliwości dają 
projekty „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, 
„Przedsiębiorcze podkarpackie” oraz „Wsparcie w starcie”. 

• przeprowadzimy bezpłatne warsztaty na dwa ciekawe tematy:
„Załóż firmę - krok po kroku” oraz „Skuteczny networking w biznesie”

Konferencję uroczyście otworzą: 
Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. inż. Ryszard Kata prof. UR 
oraz Dyrektor Regionu Podkarpackiego Beata Rapa.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby zarejestrować się na seminarium 
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na 
rpo.bgk.pl/konferencje-i-spotkania/dzien-dobry-biznes/

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów, którzy prowadzą firmę 

lub planują założyć działalność gospodarczą, serdecznie zapraszamy.

Na uczestników czekają certyfikaty.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz  
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

serdecznie zapraszają na konferencję dla studentów i absolwentów
„Dzień dobry Biznes”.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2018 r., w godz. 10:00-13.45,
w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii,  

Al. Piastów 45 w Szczecinie.

Podczas konferencji:
 spotkamy się z przedsiębiorcą,

który opowie o tym jak stawiał pierwsze kroki w biznesie

 porozmawiamy o tym jak założyć własną firmę i jakie możliwości 
dają projekty „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”,

„Jeremie2” oraz „Wsparcie w starcie”

 przeprowadzimy bezpłatne warsztaty na dwa ciekawe tematy:
„Od pasji do biznesu – jak stworzyć model biznesowy firmy” 

oraz „Kreatywność w Biznesie”

 przedstawimy ofertę Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
RCIiTT ZUT oraz Biura Karier ZUT

Konferencję uroczyście otworzą:
Reprezentant Uczelni oraz przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego

Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby zarejestrować się na seminarium
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na
rpo.bgk.pl/konferencje-i-spotkania/dzien-dobry-biznes/

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów, którzy prowadzą firmę

lub planują założyć działalność gospodarczą, serdecznie zapraszamy.

Na uczestników czekają certyfikaty.
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serdecznie zapraszają na konferencję dla studentów i absolwentów 
„Dzień dobry Biznes”. 

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2018 r., w godz. 12:00-15.30,
 na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Budynek D1, Sala C5, 

ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów.

Podczas konferencji:

• spotkamy się z przedsiębiorcą, 
który opowie o tym jak stawiał pierwsze kroki w biznesie

• porozmawiamy o tym jak założyć własną firmę i jakie możliwości dają 
projekty „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, 
„Przedsiębiorcze podkarpackie” oraz „Wsparcie w starcie”. 

• przeprowadzimy bezpłatne warsztaty na dwa ciekawe tematy:
„Załóż firmę - krok po kroku” oraz „Skuteczny networking w biznesie”

Konferencję uroczyście otworzą: 
Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. inż. Ryszard Kata prof. UR 
oraz Dyrektor Regionu Podkarpackiego Beata Rapa.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby zarejestrować się na seminarium 
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na 
rpo.bgk.pl/konferencje-i-spotkania/dzien-dobry-biznes/

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów, którzy prowadzą firmę 

lub planują założyć działalność gospodarczą, serdecznie zapraszamy.

Na uczestników czekają certyfikaty.



Rejestracja uczestników

CZĘŚĆ I

Uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekana 
Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
dr hab. inż. Ryszarda Kata, prof. UR oraz Dyrektor 
Oddziału BGK w Rzeszowie Beatę Rapę

Wystąpienie przedsiębiorcy - Youth Business Poland

„Zainwestuj w swoją przyszłość z BGK” 
- prezentacja BGK

Przerwa

CZĘŚĆ II

Warsztat dla studentów i absolwentów

I warsztat: „Załóż własną firmę – krok po kroku” 
– firma GLB TAX Sp. z o.o.

II warsztat: „Skuteczny networking w biznesie”
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10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników

 CZĘŚĆ I  
 Aula Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii

10:15 – 10:30 Uroczyste otwarcie konferencji przez 
 dr hab. inż. Bartosza Mickiewicza, prof. nadzw.  
 oraz przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego

10:30 – 11:30 Wystąpienie przedsiębiorcy - Youth Business Poland

11:30 - 11:40 „Oferta Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości” 
 - prezentacja p. Magdaleny Ostrowskiej - Akademicki  
 Inkubator Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT

11:40 - 11:50 „Oferta Biura Karier” - prezentacja p.Hanny Zielińskiej 
 - Biuro Karier ZUT

11:50 – 12:00 „Zainwestuj w swoją przyszłość z BGK” – prezentacja BGK

12:00 – 12:15  Przerwa

 CZĘŚĆ II
12:15 – 13:45 Warsztat dla studentów i absolwentów
 (warsztaty odbywają się równolegle)

 I WARSZTAT 
 Aula Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii

 „Od pasji do biznesu – jak stworzyć model biznesowy firmy” 
 – Youth Business Poland

 II WARSZTAT 
 Aula Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii Sala 030 
 „Kreatywność w Biznesie” - Beata Karbownik, 
 ekspert ds. kreatywności w biznesie
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