Konkurs EUD „Wakacyjni biznesmeni”
Etap III. Mądrość rozwoju

Drodzy Konkursowicze,
często słyszymy przysłowie: „mądry Polak po szkodzie”. Z książek znamy porównanie:
„mądry jak sowa”. Z drugiej strony czasami krytyczne odnosimy się do czyichś popisów
mówiąc: „nie bądź taki mądry”. Pomyślcie z czym Wam się kojarzy mądrość? Kogo i
dlaczego uważacie za mądrego? Jakie drogi prowadzą do mądrości?

Nieprzypadkowo zęby, które wyrastają najpóźniej („ósemki”) określamy jako zęby
mądrości. Mądrość nabywamy wraz z wiekiem, doświadczeniem. Powszechnie uważa
się, że mądrość to właśnie umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy i
doświadczenia, aby podejmować owocne decyzje. Zatem mądrość to umiejętność
rozwoju. Mądry jest ten, kto chce i potrafi się rozwijać!

Wróćmy na Wyspę X…
Dzięki wymianie handlowej z Polską Twoje przedsiębiorstwo bardzo dobrze prosperuje.
Jesteś spełnionym biznesmenem (spełnioną bizneswoman). I zacząłeś(-aś) się
zastanawiać co dalej? Uzyskane zyski z dotychczasowej działalności postanowiłeś(-aś)
przeznaczyć na rozwój. Jesteś zadowolony(-a) z osiągniętego sukcesu, ale eksport i
import gotowych produktów, wytwarzanych przez inne firmy nie jest szczytem Twoich

biznesowych marzeń. Rozmyślasz i snujesz plany czym Twoja firma powinna się
zajmować, abyś czuł(-a) się spełniony(-a).

Zadanie
Przygotuj proszę 3-slajdową prezentację, w której przedstawisz strategię rozwoju
swojej firmy. Czym, poza eksportem i importem gotowych produktów, chcesz aby
Twoja firma się zajmowała. Przedstaw również, czym Ty osobiście najbardziej
chciałbyś się zajmować w swojej firmie. Uzasadnij swój wybór.

Instrukcja, czyli co i jak powinno znaleźć się na slajdach:
- slajd tytułowy: nazwa konkursu, numer etapu, imię i nazwisko autora prezentacji
- slajd 2.: przedstaw w jakim kierunku powinna się rozwijać Twoja firma? Czym, poza
handlem gotowymi produktami innych firm, chcesz aby Twoje przedsiębiorstwo się
zajmowało?
- slajd 3.: czym Ty osobiście chciał(a)byś się zajmować w swojej firmie najbardziej? Co
będzie Ci sprawiało przyjemność w pracy?
- slajdy przygotuj na białym tle; slajd może zawierać 1-2 zdjęcia i maksymalnie 70 słów
- jeśli w prezentacji umieścisz grafiki lub zdjęcia znalezione w internecie, pamiętaj by pod zdjęciem
drobną czcionką podać adres strony, z której pochodzi.

Jeśli masz jakiekolwiek trudności z przygotowaniem prezentacji, zapraszam na forum
konkursu, gdzie postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości
Uczestników konkursu.
Link do forum: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/forum/index/forum_id/5/category_id/93

Terminy i ogólne wymagania
Na wykonanie i nadesłanie gotowej prezentacji masz czas do 22 lipca 2014 r. do
godziny 20.00. 24 lipca br. Wasze prace będą opublikowane na stronie konkursowej,
gdzie wszyscy studenci EUD będą mogli je oglądać i komentować. Liczymy na ciekawe
dyskusje pod Waszymi pracami 
Gotowe prace w formie prezentacji PowerPoint (maksymalnie 3 slajdy) przesyłajcie na
nasz adres mailowy: konkurs@uniwersytet-dzieciecy.pl do 22 lipca do godz. 20.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie:
http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/document/5d8e8c7bf513c0c912185a048e384a761403517768.pdf

