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Kim jesteśmy?
Należymy do najstarszych i najprężniej
działających organizacji studenckich
funkcjonujących na SGH.
SKN Konsultingu został założony
w 1998 roku. Obecnie w Kole działa
80 osób.

LOGO
LOGO
Misją naszego Koła jest
„Umieć więcej. Razem.”
Naszym głównym celem jest
zdobywanie oraz doskonalenie
umiejętności przydatnych na dalszej
drodze zawodowej.

SKN Konsultingu
Dołącz do Nas!
Jesteśmy grupą ludzi z własną
inicjatywą. Wzajemnie motywujemy
się do działania i dalszego rozwoju na
różnych płaszczyznach.
SKNK to organizacja otwarta na
szerokie grono studentów o różnych
ambicjach i zainteresowaniach, którzy
czerpią inspirację od siebie nawzajem.

LOGO
LOGO
Rekrutacja zaczyna się na początku
października. Trwa około miesiąca,
w trakcie którego kandydaci mierzą się
w grupach z ciekawym projektem
biznesowym. Jeśli chcesz wiedzieć,
co się aktualnie dzieje w SKNK,
sprawdź nasz profil na Facebooku
facebook.com/SKN.Konsultingu
lub
odwiedź naszą stronę internetową
konsulting.edu.pl !
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Nasze projekty

LOGO
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FallWeek to nowatorskie przedsięwzięcie, organizowane od 2008 roku.
Jest to jedyny projekt w Polsce, dzięki któremu studenci I, II i III roku mogą
wziąć udział w tygodniowym stażu w najbardziej renomowanych firmach
w Polsce i na świecie.
Casemania to seria case studies organizowana przez SKNK we współpracy
z czołowymi firmami konsultingowymi oraz z branży FMCG. Jest to także
doskonała okazja do nawiązania kontaktów z przedstawicielami czołowych
polskich firm.
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Celem ESBIC’a jest przedstawienie motywu innowacji w biznesie w formie
trzydniowej konferencji. Ma ona na celu zaprezentowanie nowoczesnego
podejścia do prowadzenia przedsiębiorstwa i pokazania najnowszych
rozwiązań wdrożonych w biznesie.
Projekt TeSLa to to cykl spotkań dla studentów, którzy podzielają naszą
pasję i zainteresowanie tematem Start-upów. Jeżeli od zawsze marzyłeś
o założeniu własnej działalności i masz głowę pełną pomysłów, lecz nie wiesz
jak je zrealizować – TeSLa jest właśnie dla Ciebie!
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Maraton Firm Konsultingowych, organizowany przez nasze
koło naukowe, to jedno z najważniejszych wydarzeń
goszczących w kalendarzu SGH. MFK to największe targi
firm konsultingowych i doradczych działających w Polsce.
Projekt
umożliwia
studentom
zapoznanie
się
z charakterystyką pracy oraz ofertą zatrudnienia w danej
branży. Dodatkowo odwiedzjący mają możliwość wzięcia
udziału w licznych konkurach, eventach, warsztatach case
studies oraz mock interviews.

