Warsztaty dla uczniów klas maturalnych
ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić uczniów klas maturalnych Państwa szkoły
do wzięcia udziału w bezpłatnych WARSZTATACH
organizowanych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej.
Tematy do wyboru:
Jak się uczyć, żeby się nauczyć?
Dlaczego ulegamy innym?
Pokochać stres
prowadząca - dr Magdalena Ścigała w terminach: wtorek
Autoprezentacja
prowadzący – dr Jerzy Walkowiak w terminach: poniedziałek, wtorek, piątek
Miejsce logistyki we współczesnym biznesie
prowadzący - dr Andrzej Wojciechowski w terminach: środa
Zagrożenia terrorystyczne XXI wieku
Zagrożenia w cyberprzestrzeni wynikające z globalizacji świata
prowadzący - gen. Marek Dukaczewski w terminach: poniedziałek, środa, czwartek
Szkoła średnia i co dalej? Planowanie kariery zawodowej
Nakręć się na studia – jak wybrać dobry zawód?
prowadzący – Agnieszka Dębek (doradca zawodowy), Joanna Żmijewska (doradca
zawodowy) w terminach: czwartek
Czas trwania: 45 minut (1 godz. lekcyjna)
Prowadzący: wykładowcy akademiccy z doświadczeniem praktycznym
Uczestnicy: uczniowie klas maturalnych,
w przypadku wolnych miejsc możliwość wzięcia udziału w warsztatach przez uczniów klas II
Miejsce i termin: siedziba Państwa szkoły.
Terminy można uzgodnić telefonicznie pod numerem (22) 262 88 88,
należy je potwierdzić poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
Uwagi: udostępnienie sali wyposażonej w ekran, rzutnik, dostęp do gniazdka elektrycznego

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty dla uczniów klas maturalnych
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
W celu zgłoszenia klasy do udziału w WARSZTATACH, zorganizowanych przez Uczelnię TechnicznoHandlową im. Heleny Chodkowskiej, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie
skanu mailem na: rekrutacja@uth.edu.pl. Dziękujemy!
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej …………………………………………………………………………………………………….
Stanowisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………….……………………………………..……………
Ulica …………………………………………………………………………………………………………..……… Nr …………….…………..
Miejscowość ………………………………………………………………………………………………….… Kod …………………………
Tel. ……………………………………………..………………… Adres e-mail ………………………………………………………………

Temat warsztatów ……………………………………………………………………………………………………..……………………….
Data …………………………………………….…………………… Godzina ………………………………………………………………….
Ilość klas …………………. Liczebność każdej klasy ………………….………….…………………. Nr sali ……………….…..
Spotkanie przedstawiciela Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej z Dyrektorem
szkoły (prosimy o określenie godziny spotkania)………………………………………………..…………………………………

………………………..………………………………….
Data i czytelny podpis

UWAGA!
Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Bliszczak
Dominika Głogosz
Ilona Zawadzka
Biuro Rekrutacji
tel. (22) 262 88 88
e-mail: rekrutacja@uth.edu.pl

