Koło Naukowe „Zarządzanie IT”
Aktualnie w skład zarządu wchodzą:
Mateusz Mul – prezes
Patryk Kaczmarek – zastępca prezesa
Katarzyna Poniatowska – sekretarz
Jakub Walczak – skarbnik
Koordynatorzy poszczególnych działów w semestrze letnim 2015/2016
Pomosty Kariery – Filip Czajkowski
IT – Tyberiusz Kriger
Praktycy na Politechnice i PR – Nikodem Jedynak
Wspólne Certyfikowanie – Dominik Markowski
Konferencja BeIT – Hanna Kuczara

Poniżej przedstawiamy sylwetki osób, które chciały powiedzieć o sobie coś więcej:

Mateusz Mul
Studiuję Elektronikę i Telekomunikację na specjalności
Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej. W Kole
Naukowym Zarządzanie IT pełnię funkcję prezesa. Moim
aktualnym celem jest rozwijanie umiejętności związanych
z zarządzaniem projektami i inżynierią oprogramowani, a
także zgłębianie zagadnień systemów wbudowanych.
Miałoby mi to pomóc założyć w przyszłości start-up
technologiczny, bądź współuczestniczyć w rozwijaniu
istniejącego. Moimi pasjami są żeglarstwo i podróże
autostopem. Od wielu lat tańczę folklor polski.

Patryk Kaczmarek
W kole naukowym Zarządzanie IT działam od ponad roku
wspótworząc pierwszą edycję Programu Stażowego oraz
drugą edycję konferencji BeIT. Obecnie studiuję
Elektronikę
i Telekomunikację i zdobywam doświadczenie jako
analityk biznesowy. Moim celem zawodowym jest
połączyć dwie sfery nauki i biznesu koordynując w
przyszłości projekty z branży IT. Spośród moich wielu
pasji na szczególną uwagę załuguje moja pierwsza miłość gitara, na której gram w wolnych chwilach, a czasem
zdarza mi się nawet coś nagrać i wrzucić na YouTuba :).
Katarzyna Poniatowska
Do Koła dołączyłam wiosną 2015r. Aktualnie działam
w zespole IT, wcześniej koordynowałam dział PR oraz
Praktycy na Politechnice. Swoją przyszłość wiążę z branżą
IT, w której cenna jest znajomość zwinnych metod
zarządzania projektami. Koło umożliwia mi zgłębienie
wiedzy w tej dziedzinie oraz zdobycie równie ważnych
umiejętności miękkich. Do moich mocnych stron zaliczam
sumienność, punktualność oraz kontaktowość. Moją pasją
jest
żeglarstwo
i szeroko pojęta sztuka - od muzyki po malarstwo. Lubię
też eksperymentować w kuchni.

Tyberiusz Kriger
W kole naukowym pełnię funkcję szefa działu IT. Razem
z moim zespołem staramy się dostarczyć najlepszej jakości
oprogramowanie oraz zapewniać wsparcie nad
używanymi narzędziami. Na co dzień pracuję jako
Software Configuration Management Engineer. W
przyszłości chciałbym zostać dobrze wykwalifikowanym
menadżerem posiadającym zarówno niezbędną wiedzę
techniczną, jak i umiejętności konieczne do zarządzania
zespołem. Poza tym działam w organizacji politycznej na
rzecz poprawy sytuacji w Polsce uwzględniając przede
wszystkim potrzeby ludzi młodych. Prywatnie jestem
fanem dobrego boksu.

Nikodem Jedynak
Dołączyłem do koła jesienią 2015 r., aktualnie pełnię
funkcję koordynatora zespołu Praktycy na Politechnice
i PR. Działaność Koła Naukowego Zarządzenie IT pozwala
mi na rozwijanie umiejętności dobrze skoordynowanej
pracy
w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole. Liczne
spotkania dają okazję do poznania się z wieloma
wybitnymi specjalistami z zakresu zarządzania projektami,
zwłaszcza
w dziedzinie metodyk zwinnych. Pozwala to na zdobycie
cennej praktycznej wiedzy i znacząco wpływa na
umiejętności miękkie. W wolnym czasie interesuje się
motoryzacją, muzyką (jestem także redaktorem w jednym
z portali poświęconych muzyce soul) i koszykówką.
Dominik Markowski
Jestem Koordynatorem zespołu "Wspólne Certyfikowane"
do którego dołączyłem jesienią 2015 roku.
Studiuje Zarządzanie Inżynierskie. Organizując spotkania
z prelegentami zdobywam umiejętności praktyczne
w zarządzaniu pracując z niesamowitymi ludźmi zgodnie
z manifestem agile.
Za swoje atuty uważam umiejętności interpersonalne jak
i inteligencje emocjonalną.
Interesuje się zarządzaniem projektami, Front-endem,
sztukami walki oraz piłką ręczną.

Filip Czajkowski
Jestem otwartą osobą, z którą łatwo nawiązać kontakt
i można bardzo wiele wspólnie stworzyć. Kreatywność,
ambicja
i dobry balans między zdolnościami twardymi i miękkimi
pozwala mi dynamicznie rozwijać się w świecie IT. Na co
dzień staram się łączyć wiele pasji, a jednocześnie
kształtować swoją karierę zawodową, obecnie jako
analityk systemów informatycznych. Wierzcie mi, da się!

Kamil Kajdy
Do Koła Naukowego wstąpiłem w marcu 2015, obecnie
jestem zastępcą koordynatora w zespole IT - wykorzystuję
swoją wiedzę, aby dostarczać najwyższej jakości
rozwiązania potrzebne w naszej działalności. Praca
zespołu jest ważna dla sprawnego funkcjonowania
organizacji, a my sami rozwijamy się w stosowaniu
metodyk
zwinnych,
zbieraniu
wymagań
i prowadzeniu projektu. Uważam, że aby zarządzać
zespołem programistów samemu należy być dobrym
programistą - pragnę w przyszłości zostać właśnie kimś
takim. W wolnym czasie zajmuję się robieniem zdjęć,
chętnie czytam polską fantastykę i słucham rocka.

Anna Trąpczyńska
Do Koła Naukowego dołączyłam wiosną 2015 roku.
Działam
w zespole IT, gdzie do realizacji projektów wykorzystuję
zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe. Na codzień
łączę studia informatyczne z pracą webdevelopera.
Działalność
w kole pozwala mi na poznanie metodyk zarządzania
projektami i uczy mnie pracy w zespole. W wolnym czasie
rozwijam swoje umiejętności kulinarne i graficzne.

Paweł Puzio
W kole działam od marca 2015 roku, obecnie będąc
członkiem inicjatywy “Pomosty Kariery”. Dzięki
działalności w kole mogę uczyć się w praktyce pracy
w zespole, punktualności oraz zarządzania projektami.
Pomosty
Kariery
pomogły
mi
w poprzednie wakacje znaleźć staż na stanowisku
Młodszego Analityka Biznesowego, dzięki któremu
postanowiłem,
że prawdopodobnie z tym obszarem inżynierii
oprogramowania będę chciał wiązać swoją przyszłość
zawodową. Moją pasją jest trójbój siłowy, gotowanie,
nauka języków obcych, poznawanie nowych ludzi oraz
podróże.
https://pl.linkedin.com/in/paweł-puzio-b0b8b1103

Mateusz Truszczyński
Jestem studentem ETI. Do koła dołączyłem jesienią 2015
roku jako członek zespołu Programu Stażowego. Bycie
członkiem koła pozwala mi pogłębić wiedzę na temat
metodyk i procesów wytwarzania oprogramowania,
analizy biznesowej, oraz szeroko rozumianej współpracy
z biznesem. Ostatni rok spędziłem w Szwecji, gdzie
studiowałem Inżynierię Oprogramowania w ramach
programu podwójnego dyplomowania. Jako student
Politechniki
uczestniczyłem
w międzynarodowym programie "Seeds for the future".
Obecnię piszę pracę magisterską na temat problemów
komunikacyjnych w relacji klient - dostawca w zwinnych
projektach informatycznych.
Interesuję się między innymi zwinnymi metodykami
wytwarzania oprogramowania oraz podróżami. Lubię
pracę i wspólną naukę z ludźmi.
Rafał Jabłoński
Jestem studentem FTiMS, w kole zaś jestem jednym
z członków zespołu "Wspólne Certyfikowanie". Kończę
pierwszy stopień na Fizyce technicznej ze specjalnością
Informatyka
stosowana.
Właśnie
na
studiach
zainteresowałem Inżynierią oprogramowania. Bardzo
ważne dla mnie jest łączenie umiejętności technicznych
z umiejętnościami miękkimi. W czasie studiów głównie
zajmowałem się programowaniem, a teraz zaczynam
rozwijać się zawodowo jako Analityk biznesowy. Bardzo
lubię spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi i poznawać
nowe osoby. Na co dzień oglądam filmy i czytam książki.
Prócz informatyki interesuję się również zarządzaniem
finansami. Jeśli zastanawiasz się jak ja na początku, czy
dołączyć do koła nie trać czas tylko śmiało dołączaj, bo to
była jedna z lepszych decyzji jaką podjąłem, a w kole
naprawdę można rozwijać się.

Monika Piskorska
Studiuję
Zarządzanie
Inżynierskie
na
wydziale
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Do koła
dołączyłam w październiku 2015r. i działam tu w ramach
inicjatywy Praktycy na Politechnice oraz w dziale PR. Na
co dzień zajmuję się marketingiem internetowym i SEO.
Moje
wolne
chwile
w całości wypełnia sport. Dzięki działalności w kole
rozwijam swoje umijętności zarówno twarde, jak
i miękkie. Mam okazję stosować zdobytą wiedzę
teoretyczną w praktyce, zdobywając przy tym cenne
doświadczenie.
Jakub Kotowski
Student ETI na kierunku Informatyka. W kole od jesieni
2015 roku w zespole “Program Stażowy”. Do koła
dołączyłem, aby rozwinąć swoje umiejętności miękkie,
udoskonalić sposób pracy w grupie oraz odpowiedniego
zarządzania projektem. Jestem otwarty na innowacje,
chętny poznania świata a przede wszystkim stawiam na
stałe rozwijanie się. W czasie wolnym uprawiam sporty,
często chodzę do kina oraz jak na studenta Informatyki
przystało interesuję się grami :)

Daria Parol
Do koła dołączyłam w 2015 roku. Poczakowo byłam
współtwórcą drugiej edycji Konferencji Inżynierii
Oprogramowania beIT. Czekając na kolejną edycję
Konferencji wspieram zespół PR.
Do koła dołączyłam przede wszystkim, aby rozwijać
zainteresowania związane z analityką biznesową
i zarządzaniem projektami.
Do moich mocnych stron zaliczam kreatywność,
punktualność oraz dokładność.
Moim zainteresowaniem jest przede wszystkim aktywny
wypoczynek. Uwielbiam jazdę na rolkach, łyżwach,
pływanie, siatkówkę, a od zeszłego roku również
chodzenie po ściankach wspinaczkowych oraz górach! :)

Kamilia Kaczmarska
Studiuję Analitykę Gospodarczą na wydziale Zarządzania
i Ekonomii od września 2015 roku, a do koła dołączyłam
w drugim semestrze. Najchętniej należałabym do
wszystkich ścieżek koła, ale ostatecznie działam w dziale
PR. Na razie głównie pełnię rolę jednego z redaktorów
strony Koła naukowego Zarządzanie IT na Facebooku, ale
powoli się rozkręcam, bo wiem, że nabyte w kole
doświadczenie pomoże mi na dalszej drodze. To, co
w
sobie
lubię
to
sumienność
i zaangażowanie w to, co mam zrobić.
W wolnym czasie brzdąkam na gitarze, tańczę lub robię po
prostu wszystko to, co nie jest nauką. ;)
Damian Winczewski
Do koła dołączyłem w 2016 roku. Należę do zespołu
Wspólne Certyfikowanie. Do koła dołączyłem by poznać
bardziej świat zarządzania IT, zdobyć nowe doświadczenie
i wiedzę. Moimi zaiteresowaniami są: ratownictwo wodne,
pływanie, nowinki technologiczne. Uwielbiam odwiedzać
nowe miejsca i spacery :).

Daniel Golicki
Studiuję na kierunku International Management
na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Do koła naukowego
dołączyłem
w 2016 roku. Działam w ramach zespołu “Pomosty
Kariery”. Do koła dołączyłem, aby rozwijać swoje
umiejętności
z zakresu zarządania zasobami ludzkimi w branży IT.
Jestem osobą otwartą na innowacje, wyzwania oraz
nieustanny rozwój. W wolnym czasie śledzę trendy
w branży HR oraz nowinki technologiczne, a ze
szczególnym
zainteresowaniem
obserwuję
rynek
urządzeń mobilnych w Azji.

Syntia Kujawska
Studiuję Zarządzanie Inżynierskie na
Wydziale
Zarządzania
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zawsze starałam się
robić coś dodatkowego, rozwijać swoje pasje, zdobywać
wiedzę
i doświadczenie. Byłam jednym z organizatorów
Ogólnopolskiej
Konferencji
Biznesu
i
Nowych
Technologii Net Vision 2016. W tym czasie zdecydowałam
również, że chcę działać w kole naukowym i tak
dołączyłam do zespołu Zarządzanie IT z czego bardzo się
cieszę. Bardzo przywiązuje wagę do estetyki i lubię
designerskie rozwiązania, to też skłoniło mnie do nauki
kaligrafii. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale na
pewno lubię wyzwania. W wolnych chwilach…uwielbiam
relaksować się przy dobrej muzyce.
Marta Milewska
Studiuję Inżynierię biomedyczną na specjalności
Informatyka w medycynie. Jestem członkiem koła od 2016
r. Należę do zespołu “Pomosty kariery”. Dołączyłam do
koła, ponieważ chcę rozwijać swoje umiejętności z zakresu
zarządzania zespołem i projektami oraz analizy
biznesowej. Na co dzień zajmuję się Business
Managementem
we
własnym
start’upie
i budowaniem strategii PR. Łatwo nawiązuję kontakty,
jestem sumienna i punktualna. W wolnym czasie
uwielbiam
gotować
i biegać.

Alicja Matejuk
W Kole Naukowym pomagam przy organizacji konferencji
beIT zapewniając pełne wsparcie IT. Na co dzień pracuję
jako kierownik projektów, a w wolnym czasie trenuję
sporty kynologiczne.

Tytus Pogorzelski
Jestem członkiem zespołu “Wspólne Certyfikowanie”.
Naszym celem jest podwyższenie naszych kwalifikacji
poprzez zdobywanie certyfikatów (m.in. Professional
Scrum Master I, PRINCE2 Foundation) oraz ogólne
zdobywanie wiedzy na temat analizy biznesowej oraz
zarządzania projektami w IT. Obecnie jestem studentem
drugiego stopnia Elektroniki i Telekomunikacji na
specjalności Inżynieria Dźwięku i Obrazu.

Organizatorzy Konferencji

Marta Okrasa
W kole naukowym pełniłam obowiązki zastępcy
koordynatora konferencji beIT. Działalność w kole uczy
mnie pracy w zespole, pozwala na poznanie metodyk
zarządzania projektami oraz elementów analizy
biznesowej. Obecnie jestem na studiach drugiego stopnia
Elektroniki i Telekomunikacji o specjalności Inżynieria
Dźwięku i Obrazu oraz pracuję w dziale Reaklamy i PR na
stanowisko specjalista ds. social media, co też jest moją
pasją. W wolnym czasie gram w gry planszowe,

Sylwia Mikołajczuk
Jako studentka ETI, a od niedawna także ZIE, w kole mam
okazję rozwijać umiejętności z pogranicza IT i biznesu.
Pierwsze doświadczenia zdobywałam w Programie
Stażowym i Praktykach na Politechnice, a następnie
koordynując Wspólne Certyfikowanie. Odpowiadam za
logistykę
w
drugiej
edycji
konferencji
beIT.
W realizowanych projektach stawiam przede wszystkim
na rozwój i wyznaczanie coraz śmielszych celów.
W wolnych chwilach śpiewam w chórze i uczę się
egzotycznych języków.

Michał Balkowski
Hej, w kole naukowym działałem przez rok, najpierw jako
zwykły, regularny członek, szybko jednak dołączyłem do
projektu “Program Stażowy”, a następnie do zespołu I
Edycji Konferencji Oprogramowania beIT jako menedżer
ds. Logistyki i PR. Po pół roku działalności zostałem
skarbnikiem i funkcję tę obejmowałem aż do kolejnego
semestru. Teraz wspieram koło i jego członków zdobytym
doświadczeniem oraz pracuję jako koordynator ds.
Administracji i Logistyki w Project Management Institute
Poland Chapter. W wolnych chwilach lubię pisać, a moje
artykuły pojawiły się między innymi w dwumiesięczniku
Strefa PMI. Lubię również jazdę konną, sztuki walki
i czytanie książek. A kiedy naprawdę znajduję chwilę
czasu, to idę się spotkać z przyjaciółmi.

