CEMS Club Warsaw

CEMS Club Warsaw – o nas
CEMS Club Warszawa zrzesza ambitnych
i aktywnych studentów ze wszystkich lat
studiów (w szczególności obecnych i
przyszłych studentów programu CEMS
MIM), oddanych działalności projektowej,
zarówno lokalnej jak i międzynarodowej.
Obecnie organizacja jest jedną z
największych i najaktywniejszych organizacji
w SGH.
Zapraszamy na naszą stronę
internetową www.cemsclub.pl
oraz Facebook
www.facebook.com/CEMSClubWarsaw

CEMS Club Warszawa jest organizacją
wspierającą prestiżowy program CEMS MIM
(Master’s in International Management)
realizowany na 29 najlepszych uczelniach
ekonomicznych na świecie oraz organizującą
około 40 inicjatyw w roku w murach SGH.
CEMS Club zwiększa integrację między
akademickim a biznesowym środowiskiem,
dzięki współpracy z wieloma korporacyjnym
partnerami.

CEMS Club Warsaw – rekrutacja
Jesteś osobą aktywną, zaangażowaną
i pomysłową? Lubisz wyzwania, szukasz nowych
znajomości, chcesz rozwijać swoje
umiejętności?
W takim razie jesteś idealnym kandydatem na
członka CEMS Clubu Warszawa!
Jesteśmy grupą najlepszych znajomych,
którzy przy dużej dozie dobrej zabawy wspólnie
realizują inicjatywy wzbogacające nasze
doświadczenie i umiejętności. Przy wsparciu
Partnerów Projektów oraz Partnerów
Korporacyjnych CEMS Clubu Warszawa
tworzymy, rozwijamy i organizujemy ogromne,
liczące się projekty na arenie uczelnianej,
krajowej i międzynarodowej.

Rekrutacja do CEMS Clubu Warszawa jest
przeprowadzana na początku każdego semestru.
Składa się z 3 etapów:
wypełnienia formularza rekrutacyjnego,
Assessment Center i rozmowy rekrutacyjnej.
O dokładnych terminach rekrutacji informujemy
na facebooku, a w czasie rekrutacji odbywa się
CEMS Day i spotkanie Join Us!, podczas których
można porozmawiać z członkami organizacji
na temat rekrutacji i naszej działalności.

CEMS Club Warsaw - projekty
Inspiring Solutions

Największa w Polsce studencka
konferencja poświęcona
zastosowaniom IT w biznesie.
Jej partnerami są największe
firmy z sektora IT, a udział
w warsztatach i panelach bierze
ok. 700 studentów z całej Polski.

EMBS

Innowacyjny projekt, mający na
celu zbudowanie trwałych więzi
na płaszczyźnie akademickiej
i biznesowej, pomiędzy
uczestnikami, uczelniami oraz
partnerami biznesowymi projektu,
pochodzącymi z dynamicznie
rozwijających się krajów
tj. Brazylia, Indie, Peru.

EIOS

Platforma wymiany wiedzy
między polskim przemysłem,
a największymi uczelniami
w kraju. W ramach projektu
organizujemy panel dyskusyjny,
warsztaty oraz targi firm
z sektora przemysłowego.

CEMS Club Warsaw - projekty
The Warroom

GPD

CEMS Chance

Międzynarodowa konferencja
konsultingowa, skupiająca się
głównie na obszarach
konsultingu strategicznego
i doradztwa w zakresie
zarządzania. Partnerami
konferencji są np. BCG, McKinsey
czy Deloitte.

Największe w Polsce targi
programów menedżerskich.
Do współpracy zapraszamy
korporacje w Polsce i zagranicą,
którzy proponują studentom
udział w specjalnych programach
absolwenckich lub
menadżerskich.

Charytatywny 4-dniowy projekt
z praktycznymi i inspirującymi
warsztatami skierowany do
uczniów III klasy gimnazjum
i I klasy szkół ponadgimnazjalnych
znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej.

CEMS Club Warsaw - projekty
HBF

Paderewski Academy

CEMS V4 Conference

HBF to inicjatywa mająca na celu
rozwinięcie współpracy pomiędzy
światami medycyny i biznesu.
Przy współpracy ze studentami
uczelni medycznych organizujemy
panele dyskusyjne, warsztaty
i spotkania z przedstawicielami
firm z sektora Healthcare.

PA to kuźnia talentów przyszłych
polskich elit politycznych.
Wybrani w procesie rekrutacji
uczestnicy biorą udział w cyklu
warsztatów, debatach
oksfordzkich oraz spotkaniach
z osobistościami polskiej sfery
publicznej.

Konferencja organizowana w
SGH raz na 3 lata (rotacyjnie z
VSE i CBS). Zaliczana do eventów
regionalnych CEMS. Składa się
z warsztatów, wykładów i imprez
integracyjnych dla studentów
programu CEMS MIM z całej
Europy oraz studentów SGH.

