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Ko³o Naukowe Studentów 
„STRATEGIA” dzia³a od 2009 roku 
przy Instytucie Organizacji i Zarz¹dzania 
Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Logistyki 
i Zarz¹dzania (a wczeœniej Wydzia³u 
Cybernetyki).
 
Zosta³o za³o¿one i nadal jest prowadzone 
przez Studentów kierunku zarz¹dzanie, 
którzy chc¹ poszerzyæ swoj¹ wiedzê 
z zakresu szeroko rozumianego biznesu 
oraz zdobyæ praktyczne szlify jako przyszli 
mened¿erowie. 

Cz³onkami Ko³a s¹ równie¿ studenci 
innych wydzia³ów WAT oraz doktoranci. 
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Studenci WAT o KNS „STRATEGIA”

Renata Skórczyńska
kierunek zarządzanie

Paulina Pietruszyńska
kierunek zarządzanie

Kacper Szpondowski
kierunek energetyka

Ko³o naukowe to przede wszystkim rozwój i poszerzanie swoich zainteresowañ. Dziêki uczestnictwu 
w spotkaniach ka¿dy student ma szansê poznaæ charyzmatyczne osoby, rozwin¹æ swoje umiejêtnoœci, 
a tak¿e zainicjowaæ dzia³ania w kierunku rozwoju osobistego. Moim zdaniem Ko³o Naukowe 
„STRATEGIA” jest warte uwagi ka¿dego studenta WAT.

Bêd¹c cz³onkini¹ Ko³a, mia³am mo¿liwoœæ poznaæ wiele ciekawych osób i pracowaæ z nimi. Cykl spotkañ 
z mened¿erami, który wspólnie z innymi Cz³onkami zainicjowaliœmy, by³ strza³em w dziesi¹tkê. By³a 

to okazja do dyskusji z doœwiadczonymi mened¿erami z ró¿nych bran¿. Ponadto, uczestnictwo 
w projektach badawczych oraz pomoc przy organizacji konferencji naukowej rozwinê³y u mnie 

umiejêtnoœæ pracy w zespole.

Wyzwania zarz¹dzania 
organizacjami w warunkach 
rewolucji 4.0.

Technologie teleinformatyczne 
we wspó³czesnym zarz¹dzaniu.

Analiza biznesowa i zarz¹dzanie 
procesowe.

Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi 
i kapita³em intelektualnym.

Zarz¹dzanie ryzykiem 
i efektywnoœci¹ w projektach 
biznesowych.

Zarz¹dzanie innowacjami.

I wiele, wiele innych... 

Tematyka badañ

Korzyœci z uczestnictwa w Naszym Kole jest du¿o. Jednak w mojej opinii najwa¿niejsze jest dzia³anie 
w zorganizowanym zespole i dostêp do wydarzeñ organizowanych przez Ko³o. Ostatnim takim 
projektem by³ cykl spotkañ z mened¿erami, a to dopiero pocz¹tek!

Je¿eli któryœ ze studentów WAT zada³by mi pytanie, czy warto wst¹piæ do Ko³a Naukowego 
„STRATEGIA”, odpowiedŸ by³aby prosta – oczywiœcie, ¿e tak! Poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie 

samego siebie to podstawa naszego Ko³a. Mo¿liwoœæ udzia³u w ciekawych projektach to tylko skrawek 
tego, co ono mam daje. Jesteœ ciekawy, co mo¿e daæ Tobie? Zapraszamy!

Sebastian Domański
kierunek zarządzanie

Michał Jurek
studia doktoranckie nauki o bezpieczeństwie
Ko³o Naukowe „STRATEGIA” umo¿liwia nabycie odpowiedniej wiedzy oraz kwalifikacji z zakresu 
zarz¹dzania, niezale¿nie od obranego kierunku studiów. Pozwala to na podniesienie efektywnoœci 
podejmowanych dzia³añ nie tylko w sferze s³u¿bowej, lecz równie¿ prywatnej. Pozyskana 
wiedza oraz umiejêtnoœci bêd¹ stanowiæ wartoœæ dodan¹ w oczach przysz³ych pracodawców, którzy 
coraz czêœciej przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do umiejêtnoœci miêkkich posiadanych przez kandydatów.


