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Program szkoleniowy dla studentów 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
i Uniwersytetu Wrocławskiego
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PROGRAM HPE ACADEMY

Temat

15.00 – 15.30 Rozpoczęcie HPE Academy oraz przedstawienie firmy HPE

15.30 – 16.30 Audyt Finansowy

16.30 – 17.00 Przerwa

17.00 – 18.00 Personal Branding

Dzień 1 (2.12.2020)

Temat

15.00 – 17.00 Wystąpienia publiczne przed kamerą (zajęcia praktyczne)

17.00 – 18.00 Zapytaj rekrutera

Dzień 2 (3.12.2020)

Temat

15.00 – 16.30 Inteligencja emocjonalna i jej wpływ na komunikację/prezentację biznesową

16.30 – 17.00 Excel na egzaminie i na rozmowie o prace

17.00 – 17.15 Zakończenie HPE Academy

Dzień 3 (4.12.2020)



ZASADY UCZESTNICTWA
W WYDARZENIU

• Zajęcia będą prowadzone w trybie online za pośrednictwem 
platformy MS Teams

• Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona
• Zapisy prowadzone są przez uczelnie (Biuro Karier, Centrum 

Współpracy z Biznesem) do dnia 1 grudnia br.
• Zaproszenie i link do spotkania zostaną przesłane tylko do 

zarejestrowanych uczestników, którzy otrzymali potwierdzenie 
zapisu na wydarzenie

• Trenerzy będą zapraszać uczestników do aktywnego 
uczestnictwa podczas zajęć, które będą prowadzone w formie 
dyskusji oraz interaktywnych ćwiczeń
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Presenter
Presentation Notes
This is a sample Wide Left Margin slide ideal for a dramatic picture on the right, with some brief accompanying text.To Replace the Pictures on this Sample Slide (this applies to all slides in this template that contain replaceable pictures)Select the sample picture and press Delete. Click the icon inside the shape to open the Insert Picture dialog box. Navigate to the location where the picture is stored, select desired picture and click on the Insert button to fit the image proportionally within the shape. Note: Do not right-click the image to change the picture inside the picture placeholder. This will change the frame size of the picture placeholder. Instead, follow the steps outlined above. Tip: use the Crop tool to reposition a picture within a placeholder. From the Picture Tools Format tab on the ribbon, click the Crop button. Click and drag the picture within the placeholder to reposition. To scale the picture within the placeholder (while Crop is active), grab a round corner handle and drag to resize. Hold Shift key to constrain picture aspect ratio when resizing.
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