
CMYK

KURIER GOSPODARCZY

Dodatek specjalny KURIERA GALICYJSKIEGO kuriergalicyjski@wp.pl

14 – 28 sierpnia 2009

dr Piotr Mochnaczewski
rektor Wy¿szej Szko³y
Zarz¹dzania i Prawa
im. Heleny Chodkowskiej

Uczelnia Heleny Chodkow-

skiej nale¿y do grona najlep-

szych niepublicznych szkó³

w Polce. Jesteœmy Uczelni¹

o ponad 17-letnim dorobku,

ogromnym kapitale ludzkim

i du¿ym potencjale rozwoju.

Przez te lata uda³o nam siê

zbudowaæ uczelniê, która

daje swoim studentom solid-

ne wykszta³cenie, a tym

samym dobry start w ¿ycie

zawodowe. Staramy siê przeka-

zywaæ wiedzê, obejmuj¹c¹

wiele dziedzin, tak, aby nasi

studenci otrzymali interdys-

cyplinarne wykszta³cenie,

daj¹ce im wiêksze szanse na

trudnym dziœ rynku pracy

nie tylko w Polsce, ale równie¿

w Europie.

Nasza Uczelnia ró¿ni siê

od wielu szkó³ przede

wszystkim tym, ¿e kierunki,

które mamy do zaoferowania,

stanowi¹ metodologiczn¹

ca³oœæ. Kszta³cimy na pozi-

omie studiów pierwszego

stopnia (licencjackich) na

kierunku zarz¹dzanie, sto-

sunki miêdzynarodowe, fin-

anse i rachunkowoœæ, bez-

pieczeñstwo wewnêtrzne,

psychologia w biznesie oraz

administracja, na poziomie

studiów drugiego stopnia

(uzupe³niaj¹cych magister-

skich) na kierunkach zarz¹-

dzanie i psychologia w bizne-

sie oraz na 5-letnich jedno-

litych studiach magister-

skich na kierunku prawo.

Od roku akademickiego

2009/2010 studenci bêd¹

mogli podj¹æ równie¿ studia

na kierunku psychologia,

o prowadzenie którego obec-

nie ubiega siê uczelnia. Nasza

Uczelnia funkcjonuje w War-

szawie, P³oñsku i we Wroc-

³awiu, gdzie powsta³ nowy

Wydzia³ Zamiejscowy. Oprócz

studiów proponujemy równie¿

liczne kursy i szkolenia oraz

bogat¹ ofertê studiów podyplo-

mowych.

Naszym celem jest dba³oœæ

o jakoœæ kszta³cenia, jak

równie¿ atrakcyjnoœæ i rynko-

woœæ oferowanych specjal-

izacji i specjalnoœci, dlatego

przez ca³y czas obserwujemy

rynek i dostosowujemy do

jego wymogów ofertê.

To co jest moim zdaniem

najwa¿niejsze, to to, ¿e Uczel-

nia Heleny Chodkowskiej

jest uczelni¹ przyjazn¹ studen-

tom – tak¹ mamy misjê i cel

– przede wszystkim s³u¿yæ

studentom. Mamy wyœmienit¹

kadrê naukow¹ – przy jej

doborze zwracamy baczn¹

uwagê zw³aszcza na relacje

ze studentami. Staramy siê

te¿ pomagaæ osobom w trud-

nej sytuacji materialnej,

oferuj¹c atrakcyjne zni¿ki

i stypendia. Nie zdarzy³o siê,

aby w naszej Uczelni unie-

mo¿liwiono zdolnemu, praco-

witemu studentowi kontynuo-

wanie studiów z powodów

problemów finansowych.

Konstruuj¹c programy

nauczania, zawsze dbamy

o to, aby by³y one dostoso-

wane do wymogów rynku

pracy i zapewnia³y naszym

absolwentom lepsze przygo-

towanie do podjêcia atrak-

cyjnej pracy. Pragniemy, aby

absolwenci Uczelni Heleny

Chodkowskiej, dziêki zdo-

bytemu podczas studiów

wykszta³ceniu osi¹gali sukce-

sy zawodowe i tym samym

zdobywali presti¿ i uznanie

œrodowiska, w którym ¿yj¹

i pracuj¹. Jest to mo¿liwe

m.in. dziêki funkcjonuj¹cemu

od kilku lat systemowi wspie-

rania wyró¿niaj¹cych siê stu-

dentów. W³adze Uczelni na-

gradzaj¹ osoby, które osi¹gaj¹

dobre wyniki w nauce, podej-

muj¹ wysi³ek i anga¿uj¹ siê

w dodatkowe przedsiêwziêcia,

dziêki którym wzbogacaj¹

swoje umiejêtnoœci, do-

œwiadczenie i wiedzê.

Staramy siê, aby nasi

absolwenci byli dobrze wy-

kszta³conymi specjalistami,

przygotowanymi do pracy

nie tylko w Polsce, ale w Eu-

ropie. Dlatego podejmujemy

wysi³ek, aby przekazaæ im

zarówno wiedzê teoretyczn¹,

jak  i praktyczn¹, umiejêtnoœæ

swobodnego komunikowa-

nia siê w jêzykach obcych,

obs³ugi podstawowych ap-

likacji komputerowych i In-

ternetu. Nasi studenci mog¹

równie¿ korzystaæ z mo¿liwoœci

odbycia czêœci studiów w za-

chodnich uczelniach. Jestem

przekonany, ¿e miêdzynar-

odowe doœwiadczenia dadz¹

im lepsze przygotowanie

oraz wiêksz¹ swobodê.

STUDIUJ
U NAJLEPSZYCH

Studia w Uczelni Heleny

Chodkowskiej pozwalaj¹

zdobyæ rzeteln¹ wiedzê aka-

demick¹ oraz praktyczne

umiejêtnoœci, niezbêdne w

dalszej karierze zawodowej.

Zapewniaj¹ rozwój potencja³u

intelektualnego studentów

oraz kszta³tuj¹ umiejêtnoœci

interpersonalne, przywódcze,

pracy zespo³owej, rozwi¹zy-

wania problemów. Rozwijaj¹

dyscyplinê, kreatywne myœle-

nie, efektywnoœæ, elastycz-

noœæ oraz przedsiêbiorczoœæ.

Nasi Absolwenci maj¹

ugruntowan¹ wiedzê teore-

tyczn¹, praktyczn¹, swobodnie

pos³uguj¹ siê co najmniej

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA
IM. HELENY CHODKOWSKIEJ
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jednym jêzykiem obcym

oraz sprawnie obs³uguj¹

niezbêdne w pracy podsta-

wowe aplikacje biurowe.

Na ka¿dym z kierunków

Uczelnia oferuje atrakcyjne

specjalnoœci, które studenci

wybieraj¹ zgodnie z w³asnymi

zainteresowaniami i umie-

jêtnoœciami, jak równie¿

planami zwi¹zanymi z póŸniej-

sz¹ karier¹ zawodow¹.

DLACZEGO WARTO
WYBRAÆ UCZELNIÊ

HELENY
CHODKOWSKIEJ?

- Ponad 17 lat doœwiadczenia

- Wysokie notowania w ran-

kingach

- Atrakcyjna oferta

- Wybitna kadra naukowo-

dydaktyczna, cenieni na

rynku praktycy i specjaliœci

- Europejski System Trans-

feru Punktów ECTS (indy-

widualizacja toku studiów)

- Miêdzynarodowe egzaminy

jêzykowe

- Mo¿liwoœæ odbywania sta¿y

i uczestniczenia w progra-

mach wymiany miêdzyna-

rodowej

- Dogodne warunki lokalowe

- Przystêpne czesne oraz system

pomocy stypendialnej i zni¿ek

w op³atach za studia

- Pomoc w znalezieniu atrak-

cyjnych miejsc pracy dla

studentów i absolwentów

Uczelni

- Akademicka atmosfera

Studia na kierunku ZA-
RZ¥DZANIE przekazuj¹ stu-

dentom wiedzê i konkretne

umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹ce

bieg³¹ analizê otoczenia

przedsiêbiorstwa, w szcze-

gólnoœci œrodowiska rynko-

wego i konkurencyjnego

firmy. Studia przygotowuj¹

do prowadzenia w³asnej firmy

oraz pracy na szczeblach kie-

rowniczych w przedsiêbior-

stwach krajowych i zagra-

nicznych. Studenci zapoznaj¹

siê z zagadnieniami dotycz¹-

cymi funkcjonowania orga-

nizacji – przedsiêbiorstw,

instytucji publicznych. Zdo-

bywaj¹ umiejêtnoœci roz-

poznawania, diagnozowania

i rozwi¹zywania problemów

gospodarowania zasobami

ludzkimi, rzeczowymi, fin-

ansowymi i informacjami.

Specjalizacje na kierun-
ku zarz¹dzanie na studiach
pierwszego stopnia (licen-
cjackich):
zarz¹dzanie ma³ym i œred-

nim przedsiêbiorstwem

zarz¹dzanie finansami przed-

siêbiorstw

zarz¹dzanie bezpieczeñstwem

marketing

public relations

Specjalnoœci na kierunku
zarz¹dzanie na studiach
drugiego stopnia (uzupe³-
niaj¹cych magisterskich):
zarz¹dzanie przedsiêbior-

stwem

marketing w zarz¹dzaniu

zarz¹dzanie personelem

zarz¹dzanie nieruchomoœ-

ciami

zarz¹dzanie systemem logis-

tycznym

zarz¹dzanie kryzysowe

zarz¹dzanie finansami

marketing w turystyce i ho-

telarstwie

komunikacja spo³eczna i pub-

lic relations

organizacja miêdzynarodo-

wej wspó³pracy gospodarczej

zarz¹dzanie zdrowiem pub-

licznym.

PSYCHOLOGIA W BIZ-
NESIE to propozycja dla

tych osób, które chcia³yby

po³¹czyæ wiedzê z zakresu

psychologii z wiedz¹ z zakresu

prawa, marketingu i zarz¹-

dzania. Studia psychologia

w biznesie dadz¹ ich absol-

wentom stosowne kwali-

fikacje w zakresie psycho-

logii pracy, metod zarz¹dzania

w sytuacjach kryzysowych,

racjonalnego podejmowania

decyzji i rozwi¹zywania sy-

tuacji konfliktowych. Absol-

wenci stan¹ siê specjalista-

mi w dziedzinie mediacji,

motywowania do dzia³ania

oraz komunikacji interper-

sonalnej, dziêki którym bêd¹

mogli efektywnie zarz¹dzaæ

pracownikami i organizowaæ

pracê zespo³ow¹.

Studia na kierunku STO-
SUNKI MIÊDZYNARODOWE
s¹ studiami interdyscypli-

narnymi. Ich celem jest przeka-

zanie studentom wszechstron-

nej wiedzy o wspó³czesnych

stosunkach miêdzynaro-

dowych w Europie i œwiecie.

Program studiów obejmuje

wiedzê z zakresu nauk eko-

nomicznych, spo³ecznych,

prawnych i politycznych.

Specjalizacje na kierunku
stosunki miêdzynarodowe
na studiach pierwszego
stopnia (licencjackich):
amerykanistyka

studia europejskie

miêdzynarodowe stosunki

gospodarcze

bezpieczeñstwo miêdzyna-

rodowe

Celem studiów na kierunku

FINANSE I RACHUNKOWOŒÆ
jest uzyskanie niezbêdnej

wiedzy o funkcjonowaniu

instytucji i rynków finan-

sowych, ze szczególnym

uwzglêdnieniem sektora

banków komercyjnych.

Ucz¹ równie¿ rozumienia

przyczyn i skutków wystêpo-

wania zjawisk gospodar-

czych na szczeblu makro-

i mikroekonomicznym w wa-

runkach otwartej gospodarki

rynkowej

Specjalizacje na kierunku
finanse i rachunkowoœæ na
studiach pierwszego stopnia
(licencjackich):
rachunkowoœæ

bankowoœæ komercyjna

finanse przedsiêbiorstw

podatki i polityka podat-

kowa

Studia na kierunku BEZ-
PIECZEÑSTWO WEWNÊTRZ-
NE s¹ studiami o charak-

terze interdyscyplinarnym.

Kompleksowo traktuj¹ i od-

nosz¹ siê do koncepcji i spo-

sobów przeciwdzia³ania

zagro¿eniom w sferze szeroko

pojêtego bezpieczeñstwa

wewnêtrznego.

Specjalizacje na kierunku
bezpieczeñstwo wewnêtrzne
na studiach pierwszego stop-
nia (licencjackich):
bezpieczeñstwo ekonomiczne

bezpieczeñstwo ekologiczne

s³u¿by porz¹dku publicz-

nego

ochrona osób i mienia

przeciwdzia³anie zagro¿eniom

terrorystycznym

bezpieczeñstwo w sieciach

informacyjnych i informa-

tycznych

Proponowany w Uczelni

Heleny Chodkowskiej pro-

gram studiów na kierunku

ADMINISTRACJA daje ogóln¹

wiedzê z zakresu nauk spo³ecz-

nych, zw³aszcza nauk o pra-

wie i o administracji oraz

podstawow¹ wiedzê ekono-

miczn¹. Pozwala przygo-

towaæ absolwentów do nowa-

torskiego rozwi¹zywania

wspó³czesnych problemów

administracji pañstwowej,

samorz¹du terytorialnego

Polski oraz krajów cz³on-

kowskich UE.

administracja porz¹dku

publicznego

administracja europejska

administracja gospodarcza

Na kierunku PRAWO jest

realizowany model progra-

mu, który uczy myœlenia

w oparciu o wiedzê prawnicz¹

i ogólnohumanistyczn¹ oraz

sprzyja, dziêki indywidual-

izacji programu, rozwojowi

w³asnych zainteresowañ

oraz zapewnia ka¿demu ab-

solwentowi odpowiednie

przygotowanie do wykony-

wania zawodu prawnika,

a ponadto przygotowuje go

do podjêcia pracy naukowej.

Specjalnoœci na kierunku
prawo na jednolitych studiach
magisterskich:
miêdzynarodow¹

gospodarcz¹ i handlow¹

s¹dow¹

administracyjn¹

Studia na kierunku PSY-
CHOLOGIA przekazuj¹ stu-

dentom wszechstronn¹ wie-

dzê, umo¿liwiaj¹c¹ poznanie

ró¿nych mechanizmów

rz¹dz¹cych ¿yciem psychicz-

nym ludzi. Przemyœlany i dob-

rze skonstruowany program

oraz doskona³a kadra stanowi¹

najlepsz¹ gwarancjê odpo-

wiedniego przygotowania

studentów do pracy w zawo-

dach zwi¹zanych z zastoso-

waniem wiedzy psycholo-

gicznej.

Specjalnoœci na kierunku
psychologia na jednolitych
studiach magisterskich:
psychologia p³ci w praktyce

spo³ecznej

psychologia zdrowia

pomoc psychologiczna rodzinie

psychologia pracy i organiza-

cji

CENTRUM STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH

Oferta studiów podyplo-

mowych w Uczelni Heleny

Chodkowskiej przygotowana

jest z myœl¹ o osobach, które

chc¹ podnieœæ swoje kwali-

fikacje, jak i tych, które chc¹

zdobyæ nowy, atrakcyjny

zawód. Uczelnia dba o to,

aby oprócz sporej dawki

teorii programy zawiera³y

du¿o zajêæ praktycznych,

warsztatów i æwiczeñ. Pozwala

to na nabycie przez s³uchaczy

konkretnych umiejêtnoœci,

które mog¹ nastêpnie wyko-

rzystaæ w codziennej pracy.

Wyk³adowcami s¹ pracown-

icy naukowo-dydaktyczni

Uczelni i kilku innych szkó³

wy¿szych oraz praktycy,

którzy w codziennej pracy

realizuj¹ zagadnienia stano-

wi¹ce przedmiot studiów.

Taka kadra gwarantuje uru-

chomienie profesjonalnych,

opartych na najnowszej

wiedzy studiów podyplo-

mowych, które s¹ dostoso-

wane do potrzeb rynku pracy.

Warunkiem ukoñczenia stu-

diów jest zaliczenie poszcze-

gólnych przedmiotów oraz

napisanie i obrona pracy

dyplomowej. Nie tylko s³u-

chacze s¹ oceniani, oni sami

oceniaj¹ wyk³adowców,

wype³niaj¹c ankiety ewalu-

acyjne. Taki system gwaran-

tuje utrzymanie wysokiego

poziomu i sta³ego zaanga¿o-

wania ze strony prowadz¹-

cych.

Uczelnia stale poszerza
swoj¹ ofertê studiów podyp-
lomowych. Aktualnie pro-
ponujemy studia:

Praktyczne aspekty dzia-

³alnoœci gospodarczej na

Ukrainie

(pod patronatem Polsko-

Ukraiñskiej Izby Gospo-

darczej)

Zarz¹dzanie Bezpieczeñ-

stwem i Higien¹ Pracy

Kontrola i audyt wewnêtrzny

Marketing medialny i poli-

tyczny

Budowlany proces inwesty-

cyjny

Zarz¹dzanie zasobami ludz-

kimi

Menad¿erskie studia ekolo-

giczne dla samorz¹dowców

Poœrednictwo w obrocie nie-

ruchomoœciami

Ubezpieczenia gospodarcze

Zarz¹dzanie jakoœci¹ w sek-

torze spo¿ywczym (Partner:

TUV Akademia Polska Sp.

z o.o.)

Zarz¹dzanie procesem pro-

jektowania

ZDANIEM PRACODAWCY
Uczelnia Heleny Chod-

kowskiej – kuŸni¹ wysoko

wykwalifikowanych kadr

dla rynku pracy

Barbara Szczypiñska
wiceprezes Zarz¹du Banku
Spó³dzielczego w P³oñsku

W Banku poszukujemy

ludzi przede wszystkim

b³yskotliwych i systema-

tycznych. Jeœli natomiast

pracownik nie sprawdza

siê na danym stanowisku,

a jest osob¹ ambitn¹ i po-

siada okreœlone predys-

pozycje, to jest kierowany

na inne stanowisko. Do-

œwiadczenie zawodowe jest

wa¿ne, lecz umo¿liwiamy

sta¿ystom rozwój w kie-

runku zgodnym z ich

umiejêtnoœciami. Kieru-

jemy siê równie¿ renom¹

uczelni kandydata. Ma to

dla nas ogromne znacznie,

gdy¿ nie ka¿da szko³a

wy¿sza ma dobr¹ markê.

(dokoñczenie na s. IV)



III
Kurier Galicyjski * 14 – 28 sierpnia 2009Dodatek specjalny

Ukraiñskie Centrum Eko-

nomiczne w Warszawie jest

miêdzynarodowym stowarzy-

szeniem, powsta³ym w 2008 r.

przy pomocy, organizacyj-

nym uczestnictwie i pod pa-

tronatem Misji Handlowo-

Gospodarczej Ambasady

Ukrainy w Rzeczypospolitej

Polskiej.

Misj¹ stowarzyszenia jest

pomoc w rozwoju wspó³pracy

biznesowej, handlowej, pro-

mocyjnej oraz prawnej dla

przedsiêbiorców z Polski i Uk-

rainy. W tym zakresie roz-

wijamy nasz¹ dzia³alnoœæ

w dwóch kierunkach – Pra-
wo, biznes-konsulting, czyli

bie¿¹ca obs³uga prawna

i konsultingowa na potrze-

by klienta, w tym pe³na

analiza biznesowo-rynkowa

w wybranej dziedzinie, któr¹

jest zainteresowany klient

oraz Eksport, import, lo-
gistyka – kompleksowa or-

ganizacja eksportu i impor-

tu towarów i surowców z Ukra-

iny do Polski i na odwrót.

Za³o¿ycielami Stowarzysze-

nia s¹ ukraiñscy i polscy

ekonomiœci, prawnicy, mena-

d¿erowie, fachowcy w dzie-

dzinie ekonomicznych stosun-

ków miêdzynarodowych,

posiadaj¹cych wykszta³cenie,

umiejêtnoœci i doœwiadcze-

nie we wspó³pracy ekono-

micznej miêdzy Ukrain¹ i Pol-

sk¹.

Kadr¹ kierownicz¹ naszego

stowarzyszenia s¹ specjaliœci

w zakresie zarz¹dzania, mar-

ketingu, prawa. Stanis³aw
Czekanowski (Prezes sto-

warzyszenia) jest wiod¹cym

specjalist¹ w zakresie biznes

managementu oraz handlu

zagranicznego pomiêdzy

Ukrain¹ a Polsk¹. Artur
Czekanowski (wiceprezes

stowarzyszenia) specjalizuje

siê w zakresie miêdzynaro-

dowego prawa handlowego,

prawa kontraktów, miêdzy-

narodowego prawa prywat-

nego. Bierze udzia³ w nego-

cjacjach dwustronnych kon-

traktów handlowych. Jest

wiod¹cym specjalist¹ w za-

kresie handlowych kontrak-

tów polsko-ukraiñskich. Ju-
rij ¯elichowski (dyrektor

stowarzyszenia) specjalizuje

siê w prawie handlowym,

prawie cywilnym, prawie

upad³oœciowym i napraw-

czym oraz w materialnym

prawie UE. Prowadzi równie¿

negocjacje w zakresie hand-

lu miêdzynarodowego.

Nasze stowarzyszenie

posiadaj¹c ogromne doœwiad-

czenie w zakresie obs³ugi

indywidualnych klientów,

oferuje swoje us³ugi poprzez

poœrednictwo w zakresie

handlu ró¿nych towarów i dóbr

zarówno dla przedsiêbiorców

importuj¹cych lub eksportu-

j¹cych towar lub dobro na

Ukrainê do Polski, jak i z Pol-

ski na Ukrainê. Szczególn¹

uwagê zas³uguj¹ ekologicz-
ne surowce energetyczne,
importowane z Ukrainy do

Polski, pomagaj¹ce zmniej-

szyæ emisjê dwutlenku wêg-

la oraz granit. Stowarzysze-

nie prowadzi doradztwo

gospodarcze i inwestycyjne,

polegaj¹ce na wskazaniu po-

tencjalnych odbiorców/do-

stawców oraz okreœlenie kli-

matu inwestycyjnego w po-

szczególnie wybranej bran¿y

gospodarki.

Nawi¹zujemy bezpoœred-

ni¹ wspó³pracê z potencjal-

nymi klientami poprzez spot-

kania biznesowe, konfer-

encje, negocjacje. Stowarzy-

szenie podejmuje najtrud-

niejsze zadania w zakresie

eksportu-importu surowców

i dóbr. Indywidualne podej-

œcie do ka¿dego klienta oraz

brak barier jêzykowych spra-

wiaj¹, ¿e wspó³praca hand-

lowa pomiêdzy ko³ami biz-

nesowymi Polski i Ukrainy

dochodzi do skutku szybciej

i solidnie.

W czasie europejskiej i œwia-

towej globalizacji posiadanie

informacji stanowi najwiêk-

sze Ÿród³o zysku.

Zapraszamy do wspó³-

pracy!!!

Z powa¿aniem,
Jurij ¯elichowski

dyrektor

W dniu 28 lipca w cen-
trali Kancelarii Prawnej
Cha³as i Wspólnicy odby³o
siê spotkanie przedstawicie-
li PUIG Dyrektora General-
nego Wac³awa Pawlaka oraz
Jana Mañkowskiego z Mece-
nasem Jaros³awem Cha³asem.

Kancelaria Prawna Cha³as
i Wspólnicy jest polsk¹ kan-
celari¹, œwiadcz¹c¹ komplek-
sowe us³ugi prawne dla
klientów korporacyjnych.
Kancelaria jest cz³onkiem
PUIG.

Spotkanie poœwiêcone
by³o omówieniu form i za-
sad wspó³pracy.
***

W dniu 29 lipca w siedzi-
bie linii lotniczych Aerosvit
odby³o siê spotkanie przed-
stawiciela PUIG Jana Mañ-
kowskiego z Dyrektorem Piot-
rem Ilasiewiczem.

Omówione zosta³y mo¿li-
woœci wspó³pracy przy orga-
nizacji misji gospodarczych
planowanych w 2010 roku,
jak równie¿ przedstawiona
zosta³a oferta PUIG w za-
kresie promocji us³ug
AEROSVIT-u.
***

W dniu 31 lipca w siedzi-
bie PUIG odby³o siê spot-
kanie przedstawicieli PUIG
Jana Mañkowskiego i Julii
Gogol z przedstawicielami
mediów ukraiñskich. W spot-
kaniu uczestniczyli Tetiana
Serwetnyk – korespondentka
telewizji ukraiñskiej, UT-1,
Jurij Banachewycz – kore-
spondent pañstwowej agencji
informacyjnej Ukrinform,
Ihor Szczerba – dziennikarz
ukraiñskiej redakcji Radio
Swoboda, Iwan Koz³owski –
korespondent gazety Holos
Ukrainy oraz Wolodymyr

Priadko, dziennikarz zagra-
nicznej redakcji Polskiego
Radia.

Spotkanie dotyczy³o zakre-
su i form wspó³pracy PUIG
z mediami ukraiñskimi oraz
kwestii prezentacji polskiej
gospodarki w mediach ukra-
iñskich.
***

W ostatnim czasie do
grona cz³onków Polsko-
Ukraiñskiej Izby Gospo-
darczej do³¹czyli:

Firma Dom Tradycyjny
Sp. z.o.o., która zajmuje siê
bran¿¹ budowlan¹. Firma
Dom Tradycyjny sp. z o. o.
opiera siê tylko i wy³¹cznie
na sprawdzonych i komplet-
nych technologiach budow-
lanych, bez mo¿liwoœci od-
stêpstw od pe³nych syste-
mów zalecanych przez pro-
ducentów. Firma wykonuje
budowy domów zarówno
w technologii tradycyjnej,
jak i w systemie szkiele-
towym. Tworzy domy z bali
litych i bali klejonych.
***

Amsico Group, która
zajmuje siê bran¿¹ rekla-
mow¹. Firma Amsico Group
sta³a siê najwiêkszym pro-
ducentem magnesów rek-
lamowych w Europie dziêki
konsekwencji w dzia³aniu
oraz dba³oœci o jakoœæ œwiad-
czonych us³ug.
***

Solaris Bus & Coach
S.A. Firma produkuje nowo-
czesne autobusy miejskie,
miêdzymiastowe, turystyczne,
trolejbusy, a tak¿e autobusy
specjalne. Wszystkie produk-
ty Solaris Bus & Coach
spe³niaj¹ najwy¿sze stan-
dardy jakoœci.

UKRAIŃSKIE CENTRUM
EKONOMICZNE ZAPRASZA
DO WSPÓŁPRACY

Z ŻYCIA
POLSKO – UKRAIŃSKIEJ
IZBY GOSPODARCZEJ

Polsko-Ukraiñska Izba Gospodarcza powsta³a w 1992 roku

jako organizacja samorz¹du gospodarczego, reprezentuj¹ca

interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraiñskich podmiotów

gospodarczych wobec w³adz i organizacji pozarz¹dowych obu

krajów. Dzia³amy zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Drodzy Przedsiêbiorcy, Cz³onkowie Izby – zapraszamy
Pañstwa do zaprezentowania swojej oferty na stronach
Kuriera Gospodarczego, który jest dodatkiem specjalnym
do Kuriera Galicyjskiego, co siê ukazuje na terytorium
Ukrainy nak³adem 6000 egzemplarzy co 2 tygodnie.
Kurier Gospodarczy jest tworzony przez Izbê. Reklama

na stronach Kuriera daje Pañstwu doskona³¹ okazjê do

promocji w³asnej firmy na rynku polskim i ukraiñskim.

Wszystkie materia³y publicystyczne i informacyjne, a na zamó-

wienie - tak¿e reklamy – publikowane s¹ na razie w jêzyku

polskim, ju¿ niebawem – wersja dwujêzyczna.

CENNIK REKLAM*
*Do cen nale¿y doliczyæ 22% podatek VAT

Inne rozmiary oceniane s¹ proporcjonalnie do podanych.
Oferujemy te¿ mo¿liwoœæ zamieszczenia na stronach
Kuriera artyku³u promocyjnego. Rozmiar oraz ceny do
uzgodnienia.

Kontakt: Julia Gogol

e-mail jgogol@puizba.pl

OFERTA REKLAMOWA

I OK£ADKA (kolorowa)

I OK£ADKA (kolorowa)

II OK£ADKA (kolorowa)
(ostatnia strona)

II OK£ADKA (kolorowa)
(ostatnia strona)

ROZK£ADÓWKA

ROZK£ADÓWKA

FORMAT/mm

103x105 mm

206x210 mm

103x105 mm

206x210 mm

103x105 mm

206x210 mm

CENA/PLN

450

800

450

800

400

700



Uczelniê Heleny Chod-

kowskiej postrzegam jako

kuŸniê wysoko wykwali-

fikowanych kadr dla miej-

scowego rynku pracy oraz

lokalnego biznesu. Bank

Spó³dzielczy w P³oñsku, w

którym od kilku lat sys-

tematycznie wzrasta za-

trudnienie, chêtnie rekru-

tuje kadrê spoœród absol-

wentów Uczelni Heleny

Chodkowskiej. Obecnie

pracuje tu dziewiêcioro

absolwentów tej Uczelni,

w tym troje stanowi œcis³¹

kadrê kierownicz¹.

Wszystkim polecam

Uczelniê Heleny Chod-

kowskiej, która – w mojej

ocenie – w swojej ofercie

edukacyjnej proponuje

ciekawe i poszukiwane

kierunki studiów. A wybit-

na kadra naukowo-dy-

daktyczna zapewnia wyso-

ki poziom nauczania.

Artur Klocek
architekt, AD3 Architek-
tura Design Studio

Gdzie s¹ granice ludz-

kich mo¿liwoœci? Chyba

tylko tam, gdzie koñcz¹

siê nasze marzenia. Có¿

zatem stoi na przeszkodzie,

aby te marzenia reali-

zowaæ? W moim przekona-

niu, nie ma takich po-

wodów, chyba ¿e tkwi¹

one w nas samych. Tylko

my mo¿emy narzuciæ so-

bie rygory, limity i ograni-

czenia, godziæ siê na prze-

ciêtnoœæ i dryfowanie z ¿y-

ciowym pr¹dem. Ale czy

warto? Oczywiœcie, ¿e nie,

ale ¿eby dojœæ do takiego

przekonania, potrzebny

jest czêsto jakiœ bodziec,

przyjaciel, który zachêci

do takiego wysi³ku, albo

dobry nauczyciel potra-

fi¹cy zmobilizowaæ swego

ucznia do sprawdzenia,

ile umiem, ile potrafiê, ile

jestem wart. Niewiele jest

takich szkó³, w których

inspiruje siê uczniów do

szukania odpowiedzi na

te pytania. Dla mnie takim

miejscem jest Uczelnia

Heleny Chodkowskiej.

Ceniê j¹ za to, ¿e równie

wielk¹ wagê przyk³ada

siê na niej do przekazywa-

nia rzetelnej wiedzy aka-

demickiej, jak i do zachê-

cania s³uchaczy do samo-

dzielnego myœlenia i anali-

zowania otrzymanych in-

formacji. Najlepiej jeœli

mo¿na to zrobiæ w zgranym

i profesjonalnym zespole

najpierw pod okiem do-

œwiadczonego nauczyciela,

potem razem z grup¹ wspó³-

pracowników, których sa-

memu siê dobiera. Czyni

siê to tym ³atwiej i efekty-

wniej, im wiêcej ma siê w

tym doœwiadczenia zdo-

bytego w trakcie studiów.

OPINIE ABSOLWENTÓW

Bogumi³a Œlubowska-Stolpa
g³ówna ksiêgowa w Powia-
towym Zarz¹dzie Dróg
w P³oñsku
(absolwentka studiów li-

cencjackich na kierunku

zarz¹dzanie i marketing

oraz studiów uzupe³niaj¹cych

magisterskich na kierunku

zarz¹dzanie i marketing)

Poziom kszta³cenia by³

bardzo wysoki. Przyznam, ¿e

niektóre przedmioty, które

wydawa³y mi siê z pozoru

nieprzydatne okaza³y siê

wa¿nym elementem w pra-

cy na stanowisku, które

obecnie piastujê. Dla ludzi

pracuj¹cych studia te za-

pewniaj¹ nie tylko podbu-

dowê teoretyczn¹, ale tak¿e

maj¹ walor praktyczny.

Studia pomog³y mi w awan-

sie zawodowym. Przebieg

mojej kariery zawodowej jest

tego najlepszym przyk³adem

Pozna³am wielu wartoœcio-

wych i sympatycznych ludzi.

Do tej pory utrzymujemy

kontakty, zawodowe i to-

warzyskie.

IV Dodatek specjalny
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Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza
00�048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4
Telefony: +48 22 828 00 82;  +48 22 828 00 81;
+48 22 826 52 51
e –mail: puig@puizba.pl

Poli Trade Polska Sp. z o.o.
ul. T. Boya�Żeleńskiego 108
40�750 Katowice

tel.: +48 032 292 10 41
fax: +48 032 292 10 41
e�mail: biuro@politrade.pl
www.politrade.pl

Poli Trade Polska Sp. z o.o. współpracująca z naj�
większymi grupami energetycznymi w Polsce,
poszukuje producentów biomasy w postaci pe�
letu, granulatu, śruty z łuski słonecznika i rzepaku.
Oferujemy stałą współpracę i atrakcyjne ceny.
Zapraszamy do współpracy.

EKSPERT W BIOMASIEEKSPERT W BIOMASIE

Polsko�Ukraińska Izba Gospodarcza zaprasza
do dyskusji oraz do publikacji treści o tematyce
gospodarczej na łamach „Kuriera Gospodarczego”

Jaros³aw Kwiatkowski
Kierownik Dzia³u Handlo-
wego w firmie Petro-Naft
Sp. z o.o.
(absolwent studiów licen-

cjackich na kierunkach:

zarz¹dzanie i marketing

oraz finanse i bankowoœæ,

student II roku na studiach

uzupe³niaj¹cych magis-

terskich na kierunku

zarz¹dzanie)

Uczelnia Heleny Chodkow-

skiej jest jedn¹ z lepszych

uczelni niepublicznych,

która kszta³ci kadry dla

biznesu oraz daje szansê na

edukacjê wszystkim, którzy

wyka¿¹ chêæ, by zdobyæ

nowe doœwiadczenia i wy¿sze

wykszta³cenie. Wielu pra-

codawców bierze pod uwagê

nie tylko wyniki, jakie stu-

dent osi¹gn¹³ podczas studiów,

ale tak¿e pozycjê uczelni,

w której zdobywa³ wiedzê.

Dyplom Uczelni Heleny

Chodkowskiej jest dosko-

na³¹ przepustk¹ do kariery

w biznesie.

Akademickie Biuro Karier
Uczelni Heleny
Chodkowskiej

ABK to biuro, które poma-

ga studentom i absolwentom

w poszukiwaniu ciekawych

miejsc praktyk i pracy. Uczelnia

Heleny Chodkowskiej jest

partnerem akademickim

wielu firm, organizacji i in-

stytucji. S¹ wœród nich miê-

dzynarodowe korporacje,

agencje reklamowe, wydaw-

nictwa, urzêdy, kancelarie

prawne, s¹dy, fundacje i sto-

warzyszenia.

Zale¿y nam, by studenci

nie tylko zaliczali obowi¹zkowe

praktyki zawodowe, ale pod-

czas kolejnych lat studiów

poznawali zasady, na których

opiera siê coraz bardziej

wymagaj¹cy rynek pracy.

Dla pracodawcy wa¿ne

jest, by kandydat do pracy

móg³ siê wykazaæ nie tylko

dobrym dyplomem uczelni

wy¿szej, ale konkretnymi

umiejêtnoœciami i pierwszymi

doœwiadczeniami zawodo-

wymi – a te student ma

szansê zdobyæ ju¿ podczas

studiów.

Przed ABK stoi du¿e zada-

nie: chcemy namówiæ stu-

dentów, którzy maj¹ ju¿ za

sob¹ praktyki i sta¿e wyma-

gane w programie studiów

do korzystania z oferty prak-

tyk dodatkowych – to w oczy-

wisty sposób wzmocni war-

toœæ CV ka¿dego studenta.

Dla naszych studentów

funkcjonuje profesjonalny

serwis internetowy Akademic-

kiego Biura Karier. W serwisie

s¹ umieszczane oferty pracy

i praktyk, porady dotycz¹ce

procesu rekrutacji oraz pod-

powiedzi, jak za³o¿yæ w³asn¹

firmê. Oddzielna czêœæ ser-

wisu skierowana jest do firm

– po zalogowaniu ka¿dy za-

rejestrowany pracodawca

mo¿e przegl¹daæ CV naszych

studentów i kontaktowaæ siê

z interesuj¹cymi kandydata-

mi do pracy b¹dŸ sta¿u.

Wy¿sza Szko³a
Zarz¹dzania i Prawa

im. Heleny Chodkowskiej
Al. Jerozolimskie 200,

02-486 Warszawa
tel.: (022) 539 19 19,
fax: (022) 539 19 89

e-mail:
rekrutacja@chodkowska.edu.pl

www.chodkowska.edu.pl

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA
IM. HELENY CHODKOWSKIEJ

(dokoñczenie ze s. II)


