DATA

25.10.

08.11.

15.11.

22.11.

29.11.

Wykłady przeprowadzone w ramach „Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości”
FIRMA
SUGEROWANE
GODZ.
LP.
TEMAT
KIERUNKI
/INSTYTUCJA
architektura;
Komenda
„Praktyczne aspekty odbiorów technicznych obiektów
budownictwo;
13.45-14.30 1
Miejska PSP w
użytku publicznego”
inżynieria
Opolu
bezpieczeństwa
„Jak odnaleźć się na rynku pracy po Informatyce?
14.40-15.25 2
– o korporacjach, start upach i doświadczeniach
Asseco Poland
informatyka
programisty Asseco Poland”
automatyka i
15.30-16.15 3
„Robotyka XXI wieku w przykładach”
AIUT Sp. z o.o.
robotyka;
elektrotechnika
„Zarządzanie projektem wodno – kanalizacyjnym –
ENVI
inżynieria
13.45-14.30 4
rola inżyniera kontraktu”
Konsulting
środowiska
„cmd - tajniki wiersza poleceń systemu Windows dla
14.40-15.25 5
CODEFUSION informatyka
programisty”
wszystkie
15.30-16.15 6
„Jak wygląda praca w korporacji"
Grzegorz Sojka
kierunki
wszystkie
13.45-14.30 7
„Jak zarobić na swoich marzeniach”
5 Żywiołów
kierunki
inżynieria
środowiska;
energetyka;
14.40-15.25 8
„Energetyka wiatrowa i systemy hybrydowe"
Windfield
elektrotechnika;
technologie
energetyki
odnawialnej
logistyka;
International
zarządzanie i
15.30-16.15 9
„System Zarządzania Produkcją IAC”
Automotive
inżynieria
Components
produkcji
mechatronika;
„Innowacje w zakresie wielkoseryjnej produkcji
13.45-14.30 10
MM Systemy
mechanika i
części tłoczonych dla branży automotive”
budowa maszyn
inżynieria
Chespa
14.40-15.25 11
wykład dot. chemii i prac badawczo-rozwojowych
chemiczna i
Sp. z o.o.
procesowa
"How to… cv. Czyli stwórz dokument, który zapewni
wszystkie
15.30-16.15 12
Asseco Poland
Ci wymarzoną pracę (w IT i nie tylko)"
kierunki
GRUPA SN
13.45-14.30 13
„ Architektura po studiach”
architektura
ARCHITEKCI
International
zarządzanie i
"Nowoczesne systemy zarządzania i sterowania
14.40-15.25 14
Automotive
inżynieria
produkcją – na przykładzie branży automotive"
Components
produkcji
„System bezpieczeństwa żywności w zakładzie
Pasta Food
technologie
15.30-16.15 15
produkcyjnym”
Company
żywności i

06.12.

13.12.

13.45-14.30

16

„Robotyzacja w przemyśle”

14.40-15.25

17

„Poznaj firmę IFA i jej oferty pracy”

15.30-16.15

18

„Rola nowoczesnego systemu monitoringu w
zarządzaniu i optymalizacji żywotności turbin”

13.45-14.30

19

„Prefabrykowane konstrukcje dachowe
w technologii płytki kolczastej MiTek”

14.40-15.25

20

„Park Naukowo - Technologiczny w Opolu-tu
zaczyna się Twój biznes”

15.30-16.15

21

„Ścieżka kariery – od Sprzedawcy do Menedżera,
Dyrektora”

żywienie
człowieka
automatyka i
robotyka;
SIEGENIAmechanika i
AUBI Sp. z o.o.
budowa maszyn;
mechatronika
wszystkie
IFA
kierunki
PGE Górnictwo
i Energetyka
energetyka
Konwencjonalna
S.A.
Wiązar –
budownictwo
System
Park Naukowo wszystkie
Technologiczny
kierunki
w Opolu
Bank PeKaO SA
wszystkie
w Opolu

