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INFORMACJA PRASOWA 

Poznaj niepoznane mo Ŝliwo ści. Doł ącz do AIESEC. 

Zaczął si ę nowy rok akademicki, nowe znajomo ści, nowe mo Ŝliwo ści. Wraz z pocz ątkiem miesi ąca 

będzie si ę działo na lubelskich uczelniach. Od 5 pa ździernika rusza AIESEC Week, tydzie ń promocji 

międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC oraz cz as, aby doł ączyć do Stowarzyszenia. Dla 

studentów przygotowano liczne spotkania, wydarzenia , szkolenie. AIESEC Week trwa do 11. 

października. Jest to równie Ŝ ostateczny termin na doł ączenie do AIESEC. 

 Podczas AIESEC Week osoby zainteresowane będą mogły odwiedzić jeden ze stoisk 

informacyjnych na róŜnych lubelskich uczelniach i wydziałach, porozmawiać z członkami oddziału w Lublinie, 

dowiedzieć się więcej, czym zajmuje się AIESEC, jakie moŜliwości oferuje, złoŜyć aplikację w formie 

papierowej. Aplikacja online dostępna jest równieŜ na stronie www.lublin.aiesec.pl. Dla studentów 

przygotowano szkolenie z firmą P&G o tematyce Strategiczne negocjacje i gry negocjacyjne. Środa 

i czwartek to dni z językami i zagraniczną kulturą. W środę odbędą się Targi Szkół Językowych a w czwartek 

popołudniu w Chatce śaka będzie moŜna spotkać praktykantów z Brazylii, Turcji, Kamerunu, Nigerii czy 

Włoch. Wolontariusze przebywają w Lublinie w ramach jednego z projektów organizowanych przez AIESEC 

Lublin. Będzie to okazja do rozmowy, zjedzenia małej przekąski czy poznania nowych ludzi.  

 Dlaczego warto dołączyć do AIESEC? MoŜesz zdobywać doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi 

oraz prowadzeniu projektu. MoŜesz doskonalić swoje umiejętności w takich obszarach jak np.: marketing, 

sprzedaŜ, budŜetowanie czy planowanie. MoŜesz poznać ludzi z całego świata, ich kulturę, tradycję. MoŜesz 

rozwinąć swoją wraŜliwość kulturową. AIESEC oferuje równieŜ Międzynarodowy Program Praktyk, czyli 

moŜliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną do jednego z ponad 105 krajów na świecie. W AIESEC łączymy 

praktyczne doświadczenie z zabawą w międzynarodowym środowisku. Członkowie organizacji biorą udział 

w róŜnego rodzaju szkoleniach, spotkaniach, konferencjach, które wpływają na ich rozwój i pozwalają odkryć 

nowe moŜliwości. 

Poni Ŝej dokładny harmonogram Wydarze ń: 

05. października – stoisko informacyjne na KUL oraz na Wydziale Humanistycznym UCMS 

06. października – stoisko informacyjne na Wydziale Ekonomicznym UMCS oraz w Instytucie Pedagogiki 

UMCS 

07. października – Targi Szkół Językowych w budynku Rektoratu UMCS w godz. 9-16. 

08. października – stoisko informacyjne na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej; 

spotkanie informacyjne na Wydziale Ekonomicznym o godz. 11.30 oraz 12.15; Global Village – spotkanie 

z praktykantami zza granicy w ho0lku Chatki śaka od godziny 14 do 18; otwarte biuro AIESEC Lublin na ul. 

Radziszewskiego 17, pokój nr 1 parter; impreza integracyjna w Fashion 

09. października – stoisko informacyjne w Instytucie Psychologii UMCS oraz szkolenie z firmą P&G 

o tematyce Strategiczne negocjacje i gry negocjacyjne. 

11. października – godzina 22 to ostateczny termin na złoŜenie aplikacji, aby dołączyć do AIESEC. 

Więcej informacji na stronie www.lublin.aiesec.pl. 

Poznaj niepoznane..Dołącz. 
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AIESEC to międzynarodowa organizacja studencka, licząca ponad 38 000 członków . AIESEC działa w 

ponad 105 krajach , na ok. 1100 uniwersytetach . Organizacja umoŜliwia młodym ludziom odkrywanie 

własnego potencjału, m.in. dzięki udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, 

seminariach i projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga studentom rozwijać 

wraŜliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość i odpowiedzialność społeczną. 

KaŜdy dołączający do Organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma 

moŜliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. 

 

 


