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Trenerka:

Ekonomia.
Moje najgorsze błędy 
i najlepsze decyzje.

A K A D E M I A  T A L E N TÓ W  M UE R

materiały uzupełniające

błędy, które popełniłem studiując ekonomię
moje dobre decyzje, które bardzo polecam
zabawę w pokonywanie leniwca :)

W TYM EBOOKU ZNAJDZIESZ:

PEŁNA LEKCJA z video i podcastem
na akademiarealna.pl/e-learning



akademiarealna.pl

Chciałbym to wiedzieć
Z an i m pos z ed ł em na  s t ud i a . . .

Idąc na studia ekonomiczne byłem bardzo zainteresowany ekonomią, lecz
początek studiów skutecznie te zainteresowanie we mnie wypalił, mógłbym tu
krytykować nasz system edukacji, że jest w nim za mało zajęć praktycznych, za
dużo teorii i przedmiotów które wydają się zbyteczne. 

Ale w tym wypadku ja nie byłem bez winy, przez pierwsze 3 lata
studiów, czyli cały licencjat nie pogłębiałem na własną rękę wiedzy z ekonomii,
ani nie byłem zaangażowany w życie studenckie i to właśnie to raczej było
głównym powodem mojego spadku zainteresowania kierunkiem który
studiowałem. Przez 5 lat studiów popełniłem kilka błędów, przed którymi
chciałbym Was ustrzec, ale też podjąłem kilka świetnych decyzji i chciałbym 
o tym również opowiedzieć w ten krótkim ebooku.



Tak jak pisałem wcześniej, przez pierwsze 3 lata
niewiele dawałem od siebie jeśli chodzi 
o studiowanie, brak edukacji na własną rękę,
niska aktywność na zajęciach, brak
zainteresowania społecznością studencką. 
Nic nie wiedziałem o organizacjach studenckich,
koła naukowych, samorządach studentów.  

W każdej nowej szkole, warto o to zadbać - nie
wykorzystując tego potencjału, marnujemy czas.

akademiarealna.pl

BŁĄD #1
BIERNY STUDENT

UWAGA!

Na napisanie obu prac (licencjackiej i magisterskiej)
miałem po około półtora roku i scenariusz był zawsze
taki sam: za pracę zabierałem się 3 miesiące przed
terminem. To było ekstremalnie wyczerpujące, a
jakość moich prac pozostawiała wiele do życzenia. 
A naprawdę wciągnąłem się w te tematy i żałuję, że
nie zdążyłem bardziej ich "podrążyć".

BŁĄD #2
ODKŁADANIE



Zamiast uczyć się na pierwsze terminy
egzaminów, tak jak w poprzednim błędzie,
zwlekałem do poprawek. Kosztowało mnie to
bardzo dużo stresu, zimowa sesja poprawkowa
odbywała się na początku semestru
letniego, co odciągało mnie od regularnych zajęć
a letnia we wrześniu, co psuło mi całe wakacje...
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BŁĄD #3
ZALICZĘ POPRAWKĘ

UWAGA!

Przez te 5 lat studiów prawie w każdym semestrze
miałem przedmiot, który skupiał się na
nauce wykorzystywania potencjału programu MS
EXCEL. Niezbyt lubiłem z niego korzystać, więc do tych
przedmiotów podchodziłem z założeniem “oby było 3”
czego potem żałowałem. Po studiach musiałem i tak
nadrobić to, czego się wtedy nie nauczyłem, bo w
pracy okazał sie niezbędny...

BŁĄD #4
PO CO MI EXCEL?!



Dobra decyzja 1 - znajomości
Może nie byłem bardzo zaangażowanym studentem, ale znałem wartość
znajomości. Nie odcinałem się od ludzi, zorganizowałem nawet kilka
integracji. Dzięki nowym znajomym było mi raźniej w obcym mieście, 
a wspólnie sprawniej radziliśmy sobie z wyzwaniami studiów -
pożyczając sobie notatki, wymieniając się informacjami, pomagając 
z przyswajaniem wiedzy. Nic dziwnego, że takie przyjaźnie zostają na lata!
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TO SIĘ UDAŁO!
Dobr e  decy z j e

Dobra decyzja 2 - praca w trakcie studiów
Nie tylko ze względu na zarabiane pieniądze. Już na studiach miałem
możliwość rozwijania swojego CV i sprawdzenia "na własnej skórze" 
w jakich zadaniach najlepiej się odnajduję. Odkryłem też, że im więcej
zadań dokładam sobie w trakcie mojego tygodnia, tym lepiej
gospodaruję czasem. Paradoksalnie - im więcej pracowałem, tym lepiej
szło mi na studiach, bo to pozwalało mi walczyć z moją prokrastynacją
(patrz błąd #2). 

Dobra decyzja 3 - zmiana nastawienia
Olśnienie przyszło późno. Na 4 roku odkryłem Studenckie Forum Business
Centre Club i stwierdziłem, że się zaangażuję. Ta decyzja zmieniła
wszystko. Dołączyłem też do: samorządu studentów, Studenckiego Koła
Menedżerów, ESN. Poznałem tam masę ambitnych osób,  lokalne
środowisko biznesowe, akademickie i polityczne, zdobyłem wiele
umiejętności i przestałem się obawiać o moją przyszłość po studiach.
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POKONAJ
LENIWCA!

Zadan ie

KROK 1. 
Zapisz 1 nawyk, który chcesz w sobie zmienić, 
by szybciej osiągać cele i spełniać marzenia 
(np. "za dużo social media", "za mało czasu ze znajomymi")

KROK 2.
Poniżej zapisz sobie, co jest pierwszym malutkim krokiem do zrealizowania, by
Cię przybliżyć do sukcesu (np. "o 30 min. krócej przy telefonie niż wczoraj")

KROK 3.
Zapisz do kiedy masz zamiar zrealizować mały krok. Kiedy to zrobisz, masz
mały sukces, na kolejnej kartce wyznacz sobie kolejny mały kroczek itd. 
Spróbuj zrealizować 8 małych sukcesów.

leniwce są ok
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