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Strefa  
działalności 

Planowane działania Osoby odpowiedzialne 

I. Badania 
naukowe  

 Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie 

kompetencji kluczowych w uczeniu się przez 

całe życie, a wymagania współczesnego rynku 

pracy” Przeprowadzenie badania dla 

studentów pierwszego roku kierunku 

zarządzania oraz drugiego roku SUM 

zarządzania (analiza porównawcza). 

 Bariery rozwoju przedsiębiorczości  

w percepcji studentów kierunku zarządzania –  

 I Edycja + wykonanie sprawozdania 

porównawczego. 

prof. AHNS dr hab. 
Barbara Olbrych 

II. Konferencje 
naukowe (w 
tym 
konferencje 
studenckie), 
współpraca, 
wizyty 
studyjne 

 Konferencja naukowa ogólnopolska  

 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości- Debata 

Ekspercka. 

 Współpraca z innymi Kołami AHNS oraz 

Samorządem Uczniowskim AHNS. 

 Współpraca z Kołami Naukowymi z Radomia  

i Polski.  

dr Magda Chmiel 

III. Publikacje 
Wydawncitwa 
Naukowego 
AHNS 

 Publikacje studentów w czasopiśmie 

naukowym AHNS oraz w monografiach  

prof. AHNS dr hab. 
Barbara Olbrych 

IV.  Wywiady  Cykl wywiadów „Biznes wczoraj, dziś i jutro” -  

z lokalnymi przedsiębiorcami. 

dr Magda Chmiel 



 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu- 

postrzeganie SOB wśród pracowników małych 

i średnich przedsiębiorstw. 

 Wywiad związany z Cyberprzestępczością. 

IV. Projekty na 
rzecz 
środowiska 
studenckiego – 
warsztaty, 
spotkania, 
wycieczki 

 Warsztaty na temat: Skuteczny marketing  

w Internecie. 

 Warsztaty na temat: Zarządzanie w 

placówkach oświatowych- Liceum, Szkoła 

Wyższa. 

 Spotkania: Jak zarządzać firmą w wielkim 

świecie- Spotkania z przedsiębiorcami 

 z Radomia.  

 Wycieczka: Fabryka Imperal Tobacco – 

zarządzanie dużym przedsiębiorstwem,  

a zagrożenia ekonomiczne. 

dr Magda Chmiel 

V. Projekty na 
rzecz 
środowiska 
lokalnego. 

 Akcja Charytatywna – II edycja w AHNS akcji 

„Na ratunek dzieciom z chorobą 

nowotworową”.  

 Akcja charytatywna dla środowiska  

w Radomiu. 

 Gra dla studentów pierwszego roku studiów 

licencjackich – „Co wiesz o AHNS”. 

dr Magda Chmiel 

VI. 
Wprowadzanie 
do AHNS. 

 Prezentacja Starostów na pierwszym zjeździe 

studiów. Studenci stacjonarni i niestacjonarni.  

dr inż. Emilia 
Żuchowska-Kotlarz  

 


