Darmowa kawa/herbata w Cafe Kontakt
dla studentów ostatnich lat kierunku lekarskiego, dietetyki i fizjoterapii
Planujesz odwiedzić w najbliższym czasie kampus WUM?
Zapraszam do udziału w badaniu dotyczącym związków między zainteresowaniem rozwojem zawodowym
w charakterze przedsiębiorcy a wybranymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wybór tej ścieżki.
Uczestnictwo w badaniu jest anonimowe i dobrowolne, a zebrane dane mają charakter poufny. Orientacyjny czas
wypełnienia pakietu (3 kwestionariusze + metryczka) to około 20 minut.
W zamian za pomoc proponuję informację zwrotną dla zainteresowanych tą opcją oraz kupony na bezpłatny
gorący napój w pobliskiej kawiarni (Trojdena 11) dla pierwszych 20 osób.
Materiał badawczy posłuży do przygotowania pracy magisterskiej na psychologii oraz do oszacowania potrzeb
związanych ze wsparciem w zakresie przedsiębiorczości studentów WUM. Ze względu na charakter
wykorzystanych narzędzi badanie musi być prowadzone stacjonarnie, dlatego zapraszam chętnych do
odwiedzenia siedziby Biura Karier (Centrum Dydaktyczne, pok. 214, I piętro).
To dobra okazja, by poza wypełnieniem ankiet skorzystać z wiedzy i umiejętności pracowników uczelnianego biura
karier 
W badaniu mogą wziąć udział studenci ostatniego roku studiów I stopnia, dwóch lat studiów na poziomie
magisterskich oraz trzech ostatnich lat studiów lekarskich.
Zapraszam też osoby, które otrzymały już komplety kwestionariuszy do wypełnienia, jednak jeszcze nie oddały ich
wypełnionych do BK 
Kupony są ważne do końca października, dodatkowo obejmują rabat na słodkie wypieki.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, by podjąć decyzję o udziale w badaniu - zapraszam do kontaktu:
katarzyna.nowak@wum.edu.pl
W sprawach „technicznych”, związanych z pojawieniem się w siedzibie biura, proponuję kontaktować się bezpośrednio
z Biurem Karier: biurokarier@wum.edu.pl, (022) 57 20 909.
Katarzyna Nowak – pracuje w Biurze Karier WUM od 2009 roku (obecnie na urlopie wychowawczym), specjalizuje się w doradztwie kariery
i wspieraniu w rozwoju zawodowym. Wcześniej pracowała m.in. przy przedsięwzięciach związanych ze wspieraniem we wchodzeniu na
rynek pracy młodych ludzi oraz osoby niepełnosprawne. Współpracowała przy projektach realizowanych przez Uniwersytet SWPS oraz
Politechnikę Warszawską. Ukończyła studia socjologiczne, studia podyplomowe z doradztwa zawodowego i zarządzania kompetencjami,
kurs trenerski i różne szkolenia związane z rozwojem kompetencji w pracy z ludźmi, aktualnie zbiera materiał badawczy do pracy
magisterskiej na kierunku psychologia.

