
WIRTUALNA STUDENCKA FIRMA KONSULTINGOWA 

SPRAWOZDANIE ZA MIESIĄC LUTY 2019 

Dzień 19.02.2019 r. 

W tym dniu odbyło się nasze pierwsze spotkanie po przerwie międzysemestralnej. Zebranie 

rozpoczęliśmy od omówienia strategii działania na nadchodzący semestr. Wraz z Radą 

Nadzorczą Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej omówiliśmy najważniejsze kwestie 

na zbliżające się tygodnie ciężkiej pracy i kwestię finalizacji projektu dla Leroy Merlin. Dział 

analiz zajął się rozplanowaniem na poszczególnych pracowników harmonogramu badania 

ankietowego, które przeprowadzimy w Leroy Merlin w Jeleniej Górze oraz w Galerii 

Sudeckiej. Dział księgowości miał za zadanie przygotować arkusz do okresowych badań 

pracowników oraz zajął się bieżącymi obowiązkami księgowymi. Dział promocji i rozwoju 

omawiał kwestię trwającej rekrutacji i promocji do Wirtualnej Studenckiej Firmy 

Konsultingowej. 

 

 

 

 

 



Dzień 21.02.2019 r. 

W tym dniu odbył się na uczelni wykład otwarty nt. „Życie w dobie kultury hejtu”, prowadzony 

przez Danutę Sadownik, pedagog kultury, pisarkę i psychoterapeutkę. Po wykładzie mieliśmy 

przyjemność zaprosić Gościa na spotkanie z pracownikami w siedzibie Wirtualnej Studenckiej 

Firmy Konsultingowej. Opowiedzieliśmy o strukturze naszej firmy oraz naszych planach i 

projektach. Ponadto, każdy z pracowników opowiedział o sobie. Po krótkiej prezentacji 

naszych przedsięwzięć rozpoczęliśmy dyskusję z Danutą Sadownik, zadając nurtujące nas 

pytania z zakresu psychologii. Dowiedzieliśmy się między innymi: jak motywować do pracy i 

wynagradzać, jeżeli organizacja nie jest komercyjna i nie może zaoferować płacy za pracę, jak 

połączyć cechy naturalnego lidera i szefa oraz jak ich wyłaniać i wiele innych złotych środków 

przydatnych w życiu codziennym. To było niesamowite doświadczenie i owocne we wnioski! 

Oczywiście wg naszej tradycji – zdjęcie zespołu WSFK z Panią Danutą 😊  

 

 

 

 

 

 



Dzień 26.02.2019 r. 

Spotkanie rozpoczęło się od poszerzenia naszej kadry! Do działu Promocji i Rozwoju 

Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej dołączyła Kornelia Szpila. 

Dział analiz rozpoczął analizę przeprowadzonych ankiet, wprowadzając je do bazy danych pod 

nadzorem dr Mai Jokiel. Dział księgowości oprócz bieżących obowiązków przygotowywał się 

na spotkanie z Hiroki Nukui, który będzie naszym gościem 27.02.2019 r. Dział promocji i 

rozwoju w poszerzonym już składzie wdrażał nową koleżankę w obowiązki i przygotowywał 

plakat.  

Nasz nowy pracownik – Kornelia Szpila. Witamy!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 27.02.2019 r. 

W dniu dzisiejszym gościem naszego Uniwersytetu był Pan Hiroki Nukui – Manager 

Administracji w NSK, wykładowca MBA w komunikacji międzykulturowej, doktorant 

lingwistyki na UAM w Poznaniu. O 11:30 przeprowadził wykład otwarty na temat 

„komunikacji międzykulturowej”. Po wykładzie oraz dyskusji udaliśmy się do siedziby naszej 

firmy wraz z prowadzącym Hiroki Nukui i Panią Dziekan Elżbietą Sobczak. Opowiedzieliśmy 

o naszej strukturze oraz czym się w niej zajmujemy, zadaliśmy również kilka pytań 

dotyczących: Japonii, kultury japońskiej, warunków pracy, możliwości wyjazdów studentów. 

Po wpisaniu się do Księgi Pamiątkowej Wirtualnej Studenckiej Firmy Konsultingowej Pan 

Nukui zaprosił nas na wyjazd studyjny do siedziby firmy NSK w Wałbrzychu. Bardzo dobrze 

będziemy wspominali to spotkanie i na pewno skorzystamy z zaproszenia!! 
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