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Wywiad z Szymonem Szostakiem, absolwentem WSEH
Po ostatniej obronie prac dyplomowych udało nam się porozmawiać z wybranymi
absolwentami WSEH w Bielsku-Białej.
Szymon Szostak, absolwent kierunku ZARZĄDZANIE ze specjalnością – „Menedżer we
współczesnej firmie”. Warto dodać, że od nowego roku akademickiego nazwa w/w
specjalności zmieniła się na „Menedżer kreatywny”.

Czy wybór studiów na kierunku ZARZĄDZANIE to była przez Pana decyzja przemyślana, ze
względu na zdobyte wcześniej doświadczenie zawodowe , czy to był wybór spontaniczny?
Szymon Szostak, absolwent WSEH: - Na co dzień zarządzam osobami, produkcją i wieloma
aspektami w danej działalności dlatego myślę, że studia na kierunku ZARZĄDZANIE pomogły mi
nazwać wiedzę, którą już wcześniej nabyłem i przede wszystkim studia nauczyły mnie jak używać tej
wiedzy praktycznej.
Czy może Pan zdradzić temat swojej pracy dyplomowej?
- Tematem mojej pracy był „Poziom ryzyka inwestycyjnego w branży poligraficznej w
odniesieniu do kwalifikacji zasobów ludzkich” i był on głównie podyktowany moją pracą
zawodową. Z moich obserwacji wynika, że z tym tematem mamy kłopot. Chciałem zbadać czy taki
problem również pojawił się gdzieś w świecie. Jeżeli chodzi o tematykę branży poligraficznej to temat
jest dość ścisły. Temat pracy jest mocno zawężony dla branży poligraficznej w jakiej działam, ze
względu też na możliwości, w ramach których mogłem przeprowadzić badania.
Dla kogo przeznaczony jest kierunek ZARZĄDZANIE ze specjalnością „Menedżer we
współczesnej firmie”?
- Kierunek ten przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które już wcześniej nabyły jakąś
wiedzę, ale jeszcze nie potrafią jej nazwać. Uczelnia WSEH w Bielsku- Białej gwarantuje znalezienie
sposobu na wykorzystanie tej wiedzy, której jeszcze nie są świadomi, ale już ją posiadają. Myślę, że
nie będę odradzał nikomu, bo jeżeli ktoś chce wybrać taki kierunek studiów to polecam wszystkim,
jednak myślę, że powinny to być przede wszystkim osoby, które już gdzieś pracują i będą się starały
wykorzystać wiedzą, której już gdzieś się nauczyły w pracy zawodowej i połączą ją z wiedzą nabytą
tutaj w szkole.
Czy jakieś zajęcia szczególnie utkwiły w Pana pamięci?
- Ciekawe było połączenie zajęć, które były prowadzone w języku angielskim przez obcokrajowców.
Proszę przyjąć jak najlepsze gratulacje z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych i
naukowych!
- Oczywiście myślę o kontynuacji nauki, choć nie od razu.
Dziękujemy za rozmowę.

Najlepsza uczelnia na Podbeskidziu.
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Od 1997 roku Uczelnia realizuje misję: "Obudzić w studentach niepohamowaną ciekawość świata"
Misja ta realizowana jest poprzez kształtowanie w studentach twórczych osobowości oraz
umiejętności zdobywania potrzebnej wiedzy, a także poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny
system nauczania.
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