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Student sam w domu
Uczelnie zawieszają prowadzenie zajęć do 25 marca – co nie oznacza dla studentów 2 tygodnie
ferii! Część uczelni oferuje nauczanie zdalne, a służby sanitarne namawiają do pozostania
w miejscu zamieszkania. Parlament Studentów RP przyłącza się do tego apelu i organizuje akcje
„Student sam w domu”.
Najważniejsze jest, aby studenci, którzy mogą przechodzić chorobę również bezobjawowo, potraktowali czas
wolny od zajęć na uczelni, jako czas, który powinni spędzić w domu, ale też, który można ciekawie wykorzystać.
– tłumaczy Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP.

Przedstawiciele studentów przypominają swoim kolegom i koleżankom, że czas bez zajęć należy traktować
jako kwarantannę, a nie okazję do spotkań towarzyskich.
Zgodnie z zaleceniami powinno się zostać w miejscu zamieszkania, unikać przemieszczania i dużych skupisk
ludzi.

Dwa tygodnie to czas, który można poświęcić na nadrabianie zaległości na uczelni, m.in. korzystając ze
źródeł dostępnych online, ale i na rozwój swoich pasji
czy nabycie nowych kompetencji. Parlament Studentów RP zachęca do korzystania z darmowych kursów
online, śledzenia ciekawych blogów czy kanałów na
youtube, a także do odwiedzenia portali związanych
z kulturą.

PSRP zachęca także do zaangażowania się w akcje instytucje i podmioty, które mają ciekawe zbiory dostępne online – filmy, książki, kursy etc. Na adres studentsamwdomu@psrp.org.pl można zgłaszać propozycje współpracy.
Także sami studenci wymieniają się poleceniami bezpośrednio na wydarzeniu „Student sam w domu”. Wszystkie
łączy jedno – pozwolą ciekawie spędzić najbliższe kilkanaście dni, nie narażając zdrowia innych osób!
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AKTYWNY STUDENT
– AKTYWNE ŻYCIE W SIECI
Rozpoczynamy kolejny semestr letni, a wraz z nim przygotowanie do bezpiecznych i intensywnych wakacji 2020. Zaplanuj wraz z „Aktywnym Studentem” wymarzoną podróż,
na którą nie wydasz wszystkich oszczędności. W tym czasie
jednak nie ulegnij zbytniej beztrosce. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci i nie tylko.

W NUMERZE M.IN.:
 Sposoby na studenckie
podróżowanie;
 O czym pamiętać przy
podpisywaniu pierwszej
umowy w pracy;

W szóstym numerze AS-a znajdziesz wiele ciekawych informacji dotyczących m.in. cyberbezpieczeństwa w sieci, wakacyjnej pracy oraz studenckich majowych wydarzeń.

 Podstawowe porady dot.
cyberbezpieczeństwa;

Życzymy powodzenia w semestrze letnim oraz udanego
wypoczynku podczas wakacji!

 Pierwsze kroki na
(giełdowym) parkiecie.

CO DRUGI POLAK SŁABO
OCENIA SWOJĄ WIEDZĘ
FINANSOWĄ

NAJSŁABIEJ OCENIAMY SWOJĄ WIEDZĘ
Z CYBERBEZPIECZEŃSTWA, ALE LEPIEJ
Z OSZCZĘDZANIEM

Samoocena stanu wiedzy finansowej Polaków

Największe niedobory wiedzy finansowej

17%

35%

Bardzo
mała

Raczej
mała

35%

9%

3%

Przeciętna

Raczej duża

Bardzo duża

54%

41%

34%

Cyberbezpieczeństwo

Finanse
publiczne

Przedsiębiorczość

30%

23%

15%

Inwestowanie

System podatkowy

Trudno powiedzieć

14%

System
emerytalny

12%

Kredyty
i pożyczki

5%

Oszczędzanie

?

4%

Płatności
bezgotówkowe

Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”, Warszawski Instytut Bankowości / Fundacja GPW, marzec 2020
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Sposób na oszczędne
(studenckie) podróżowanie
Kolokwia, sprawozdania z projektów, sesja letnia i w końcu zasłużone WAKACJE. Każdy marzy
o wypoczynku w ciepłych krajach, sportach na błękitnym morzu lub wycieczkach górskich.
Ten czas najlepiej spędzić w gronie przyjaciół i skorzystać ze wszystkich możliwych atrakcji.
Sposobów na relaksujące i pełne wrażeń wakacje jest wiele o ile masz... nieograniczony budżet.
Z radą przychodzi do nas Podróżnik - Student, którego przygody z podróży możecie przeczytać
na stronie Fly4Free - Piotr Kucharczyk! Tanie rozwiązania, tak aby zmieścić się w wyznaczonej
kwocie, nie rezygnując przy tym z przyjemności podróżowania.”
- Piotrze, od początku studiów podróżujesz we wszystkie strony świata. Czym charakteryzują się Twoje wyjazdy?
Swój cały urlop, który mi daje ok. 1,5 miesiąca w roku
w podróży rozbijam tylko na dwa wyjazdy, dzięki czemu
są naprawdę wspaniałe. Celuję poza Europę. Samodzielnie ustawiam cały plan i rysuję trasę, dzięki czemu podróż
otrzymuje nieszablonowy charakter. O ile to możliwe, przemieszczam się nocami, co pozwala mi na całodniowe zwiedzanie. Doskonałym przykładem na to jest moja podróż do
Indii, gdzie praktycznie wszędzie przemieszczałem się pociągami, co sprawiło, że codziennie budziłem się w nowym
miejscu do zwiedzania. Do swoich podróży podchodzę
bardzo zadaniowo. Moim głównym celem nie jest głównie
odpoczynek, a przemieszczanie się z miejsca na miejsce, co
pozwala zobaczyć naprawdę wiele.
- Czy podróżujesz z biurami podróży?
Ile osób tyle opinii, natomiast ja nie jestem zwolennikiem
biur podróży. Wyjazd to dla mnie nie tylko spakowanie
walizki i dojazd na lotnisko, a następnie odpoczynek przy
hotelowym basenie. Podróż to dla mnie cały proces, składający się ze szczegółowej analizy, przygotowania dokładnego planu działania przed, ale również w trakcie wycieczki,
policzenia wszystkich kosztów związanych z wyjazdem,
a na koniec realizowacja celu.
- Jaki jest idealny plan na wymarzone wakacje, na które
nie wydamy wszystkich swoich oszczędności?
Prawidłowa odpowiedź na to pytanie brzmi „zależy dla
kogo”. Należy sobie uświadomić, że nie zawsze wymarzony plan idzie w parze z niskimi wydatkami, jednak da
się to zrobić poprzez odpowiednie przygotowanie się do
wyjazdu. Podstawą oszczędności jest podróżowanie poza
sezonem, ponieważ nasze trzy największe wydatki to loty,
noclegi i transport na miejscu. Po kolei należy niwelować
wszystkie trzy kwestie.
Jedną z możliwości jest podróżowanie autostopem, które
często wiąże się z noclegiem u osoby, która nas zabrała.
Po pierwsze nie generuje to kosztów, a co wspaniałe, daje
to możliwość spróbowania lokalnych dań, których nie do-
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https://www.fly4free.pl/forum/usa-west-coast-extendedrar-czyli-spora-dawka-wiedzy,210,146081

staniemy nawet w lokalnych knajpach. Istnieje wiele możliwości znalezienia w Internecie tanich noclegów poprzez
wynajmowanie miejsca w hostelach, B&B, couchsurfing,
natomiast najtańszą i często przeze mnie wykorzystywaną
metodą jest nocowanie w namiocie.
Należy również sprawdzić możliwe zniżki „wejściówek”.
Zdarzają się różnice cenowe w zależności od kupna przez
Internet, na miejscu czy płatności kartą, a nie gotówką.
Istnieje również możliwość zakupu Jordan Pass, czyli wizy
i wejściówki do atrakcji w jednym. Należy przy tym jednak
pamiętać, że konieczne jest zabranie ze sobą legitymacji
studenckiej lub karty ISIC.
Kolejną kwestią oszczędności jest dokonanie rozeznania
walutowego. Przed podróżą należy dowiedzieć się czy
może nie korzystniej jest zabrać euro, dolary, inną walutę
do danego kraju i dopiero na miejscu wymienić, niżli wymieniać złotówki na docelową walutę w Polsce.
Natomiast podstawą jest odpowiedni plan przygotowany
na podstawie wcześniej przejrzanej literatury.

- Jaką masz radę dla studentów planujących swoje wakacyjne podróże?
Na mojej stałej liście, którą wraz z każdą podróżą
udoskonalam na podstawie nowo zdobytych doświadczeń, jest wiele zasad, które przestrzegam podczas
planowania wycieczki, jednak przedstawię kilka podstawowych.
Moją pierwszą zasadą jest dobór odpowiedniego sprzętu. Wygodne buty, ubrania, plecak dostosowane do panujących warunków. Wydaje się to banalną kwestią, ale
najistotniejszą. Niezwykle ważna jest również karta SIM
z Internetem, którą można kupić w Polsce od kogoś, kto
już był w miejscu, do którego się wybieramy. Trzecią
kwestią jest zasada jednego tripa. Innymi słowy, nie należy myśleć, że już pewnie nigdy tu nie wrócę i za wszelką
cenę nie dążyć do zobaczenia atrakcji na drugim krańcu
kraju. Należy koncentrować się na atrakcjach, które są
w danym promieniu od naszego przylotu, a nie patrzeć
na granice terytorialne państwa.
Największym lifehackiem, który ostatnio wprowadziłem
jest aplikacja Splittr do liczenia i dzielenia kosztów podróży. W przypadku podróży w towarzystwie często bardzo
dużo czasu zajmuje rozliczanie się w grupie, a bieżące obliczenia pozwalają kontrolować wydane środki.

- Jakie podróże zapadły Ci najbardziej w pamięć?
Każda podróż wiąże się z ciekawymi przeżyciami, zupełnie innymi widokami i pamiątkami. Jedną z wymarzonych
podróży była wycieczka do Stanów Zjednoczonych. Odpowiednie przygotowanie pozwoliło mi zaoszczędzić naprawdę dużo, bo dokładnie od wyjścia z domu przez 28
dni, 11000 przejechanych kilometrów, 3 duże miasta, 15
parków narodowych, 16 dodatkowych miejsc/atrakcji wydałem jedyne 6800,00 PLN. Była to przygoda na całe życie.
Ciekawostki i wpadki, które wzbogaciły mnie o nowe doświadczenia to przede wszystkim podróż w USA w dolinie
śmierci, kiedy wjechałem w taki „skrót”, z którego nie było
odwrotu, a jedynym możliwym wyjściem było noszenie kamieni i budowanie drogę, żeby jakoś dotrzeć do oddalonej
o 50 km cywilizacji. Wydostanie się stamtąd zajęło nam jakieś 8-9 godzin. Mimo straconego czasu wspominam to jako
dobrą naukę na przyszłe podróże. Podczas swoich wypraw
doświadczyłem również kilku noclegów w nieplanowanych
miejscach, m.in. w kibucu, czyli małej, lokalnej społeczności
żyjącej w głębokiej komunie oraz na pustyni w Palestynie.
Odbyłem również podróż towarzysząc jordańskim oficerom
w ich misji, która polegała na znalezieniu wodza osady pełnej
kóz, w której w namiotach mieszkali palestyńscy imigranci
-beduini. Takie doświadczenia powodują chęć dalszego podróżowania, a wspomnienia zapadają mocno w pamięć.

Jedno niewłaściwe zdjęcie w social mediach
– ryzyko kłopotów na wiele lat
Twitter, Instagram, Facebook czy
WhatsApp to narzędzia, które zrewolucjonizowały sposoby komunikowania się. Dzięki nim niemalże natychmiast możemy dowiedzieć się, co
właśnie robi nasz najbliższy znajomy,
popularny sportowiec czy nawet prezydent dużego kraju.
To miejsca, w których również my chętnie publikujemy i chwalimy się naszymi
osiągnięciami, relacjonujemy wakacje
czy też zapowiadamy okolicznościowe imprezy. Jednak podobnie jak łatwo
udaje nam się wyszukać informacje
o najbliższych z naszego otoczenia, tak
inni mogą równie szybko odnaleźć wiadomości na nasz temat. Powinniśmy się
dobrze zastanowić, co chcemy żeby inni
o nas wiedzieli, bo czasem nawet drobna wzmianka może przyczynić się do
wielkich kłopotów.
Media społecznościowe wkraczają w nasze życie coraz szerzej – bez codziennej
wymiany informacji ze znajomymi, przesłania zdjęcia czy też krótkiego filmiku

większość z nas nie wyobraża sobie
utrzymywania relacji z najbliższymi. Chociaż wszyscy wiemy, że rosnące wykorzystanie mediów społecznościowych
rodzi nowe, niewystępujące do tej pory
zagrożenia, a o cyberprzestępstwach
słyszymy niemal codziennie, to ochrona
naszej tożsamości nie zawsze jest dla
nas oczywista.
Nie mamy oporów przed zamieszczeniem fotografii naszych dowodów
tożsamości, legitymacji studenckich
czy zdjęć zawierających nasze wrażliwe dane takie jak mandat czy też bilet
lotniczy. Tymczasem często zabawne
zdjęcia z wakacji mogą pokazać zbyt
wiele, na przykład, że nasze mieszkanie jest w tym czasie puste lub ułatwić
przestępcom podszycie się pod nas.
Nieraz wystarczy publikacja kilku danych by stracić na wiele lat kontrolę
nad naszą tożsamością. Bezwzględnie
należy więc unikać materiałów, które
zawierają zbiorcze informacje na nasz
temat takie jak:
 numery i zdjęcia dokumentów











informacje wskazujące na numery pinów i haseł
numery kont i dane powiązanych
z rachunkiem bankowym
data urodzenia czy numer PESEL
adresy zamieszkania
imiona rodziców
numery kart płatniczych i kredytowych
polisy ubezpieczeniowe
informacje medyczne
numery telefonów

Przestępcy mogą wykorzystać dane,
aby wyłudzić kredyt czy chociażby wypożyczyć samochód lub zarejestrować
telefon. Publikując zdjęcia w Internecie
najpierw warto się zastanowić, czy takie
informacje udostępnilibyśmy na co dzień
osobom nieznajomym i czy chcielibyśmy, by wszyscy mieli tak szczegółową
wiedzę o naszym życiu codziennym. Raz
zamieszczone zdjęcie niezwykle trudno
usunąć. Natomiast, jak zostało wykorzystane może nas poinformować list polecony wzywający do sądu czy zapłaty np.
od operatora telefonicznego.
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CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Jeden SMS
może zrujnować
SMS wyglądający na pierwszy rzut oka jak informacja z banku może narazić nas na
utratę wszystkich oszczędności. Tak samo niebezpieczne mogą być maile na przykład
z informacją o zablokowaniu dostępu do konta i konieczności pilnej weryfikacji danych.
Złodzieje potrafią doskonale podszyć się pod różne instytucje i wiedzą jak napisać
wiadomość żeby skłonić nas do kliknięcia w link prowadzący do fałszywej strony.
Kiedyś złodzieje kojarzyli się głownie z osiłkami, którzy
czaili się na ofiarę gdzieś w ciemnym zaułku z łomem
w ręku. Dziś jednak tego typu rabusie stanowią rzadkość.
Ich miejsce zajęli cyberprzestępcy, ludzie o wiele bardziej
inteligentni i kulturalni od swoich kolegów zajmujących
się „analogowymi kradzieżami”.
Najgroźniejsze dla nas grupy przestępcze tworzą znakomici znawcy psychologii i bardzo dobrze wykształceni inżynierowie. Ich sztuczki są tak dopracowane, że praktycznie każdy może się na nie nabrać. Najlepszym przykładem
jest to jak hakerzy zaatakowali np. komitet wyborczy kandydującej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych
Hilary Clinton. Członkowie sztabu otrzymali wiadomość,
że ich hasła e-mail straciły ważność i w związku z tym proszeni są o wygenerowanie nowych. Oczywiście w sprytnie przygotowanym mailu podano link do odpowiednio
spreparowanej przez hakerów witryny. Na tę sztuczkę dał
się nabrać m.in. szef sztabu Clinton, który w ten sposób
podał cyberprzestępcom swoje hasło do konta mailowego. W efekcie jego naiwności wykradziono wszystkie informacje dotyczące kampanii prezydenckiej kandydatki.
Większość ataków polega właśnie na wykorzystaniu ludzkiej
naiwności. Tworzy się komunikat zmuszający odbiorcę do tego
żeby wykonał szybko jakieś
działanie. Nikt nie chce
stracić dostępu do maili
albo mieć zablokowanego konta bankowego. Dlatego klikamy
w podany link żeby
uchronić się przed
takim „nieszczęściem”. I robimy to
choć powinniśmy
pamiętać, że banki
nigdy nie komunikują
się z nami w ten sposób.
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Czy można uchronić się przed takimi kłopotami? Najlepsza rada, to po prostu nie klikać od razu w link, chwilę
pomyśleć, zadzwonić do instytucji od której potencjalnie
otrzymaliśmy e-mail lub smsa, z pytaniem czy rzeczywiście chcą żebyśmy wykonali jakieś działania.
Warto również zabezpieczyć się przed możliwością przejęcia naszych urządzeń elektronicznych przez hakerów.
To znaczy, że jeśli wykorzystujemy smartfon do wykonywania operacji bankowych, nie powinno się instalować
na nim żadnych aplikacji z nieznanych i podejrzanych
źródeł. Mogą one bowiem spowodować wyciek danych
lub doprowadzić do przejęcia urządzenia przez cyberprzestępcę.
Warto również rozdzielić kanały komunikacyjne, tak by
autoryzujące wiadomości SMS przychodziły na inne urządzenie, niż to przez które logujemy się do banku. Dzięki
temu jeżeli nawet malware, czyli złośliwe oprogramowane, zostanie przez nas zainstalowane to i tak atakujący nie
uzyska dostępu do naszego konta bankowego, ponieważ
albo nie będzie mógł przeczytać haseł albo nie zaloguje
się do aplikacji bankowości elektronicznej.

Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” to projekt,
w którym uczestniczą banki (ZBP, Pekao SA,
Santander, ING BŚ, mBank), fundacje (Cyberium,
Polska Bezgotówkowa), firmy IT (IBM Polska,
Microsoft), sklepy internetowe (Allegro), agenci
rozliczeniowi (eService) oraz wydawcy kart
płatniczych (Visa) dzięki któremu masz szansę
dowiedzieć się o tym jak m.in. być bezpiecznym
w sieci czy zadbać o bezpieczeństwo swoich
finansów.
Więcej na: www.cyberbezpieczenstwo.edu.pl

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Podstawowe porady
cyberbezpieczeństwa
Myśl, zabezpiecz, aktualizuj – te trzy czynności podczas korzystania z nowoczesnej
bankowości mogą uchronić nas przed niebezpieczeństwami, czyhającymi, zarówno
w cyberprzestrzeni jak i codziennej rzeczywistości.
POMYŚL, SPRAWDŹ
ZANIM KLIKNIESZ
Większość ataków polega na wykorzystaniu ludzkiej
naiwności. Przestępcy tworzą komunikat motywujący
odbiorcę do tego żeby wykonał szybko jakieś działanie.
Nikt nie chce stracić dostępu do maili albo mieć zablokowanego konta bankowego. Dlatego klikamy w podany
link, żeby uchronić się przed taką sytuacją. Nie powinniśmy jednak tego robić bo np. banki nigdy nie komunikują się z klientami tą drogą w tak wrażliwych sprawach.

INSTALUJ PROGRAMY
ZE SPRAWDZONYCH ŹRÓDEŁ
Szczególnie narażone są osoby, które pobierają aplikacje
z różnych źródeł, nie tylko z oficjalnych sklepów dostawców i pozwalają tym aplikacjom na niczym nieuzasadnione
nadawanie uprawnień, które nie są niezbędne do prawidłowego korzystania z aplikacji. Takie fałszywe aplikacje są
groźne dla danych zgromadzonych na naszym urządzeniu.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE
Z BANKOMATU
Wypłacając pieniądze stań blisko maszyny i zasłoń
ręką klawiaturę. Jeszcze przed włożeniem karty do
bankomatu sprawdź czy wejście na kartę nie posiada
żadnych dodatkowych nakładek w postaci np. doklejonej nietypowej listwy. Jeśli wygląd lub funkcjonowanie
bankomatu wzbudzi Twoje podejrzenia nie wykonuj
transakcji.

BEZPIECZEŃSTWO
KODU PIN
PIN do karty bankowej nie powinien być nigdzie zapisywany, szczególnie na karcie, w portfelu ani w telefonie.
Ułóż PIN, który nie będzie oczywisty (jak data Twoich
urodzin czy ciąg takich samych cyfr). Nigdy nie podawaj
nikomu swojego PIN-u, ani nie pożyczaj karty.

CHROŃMY
SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ
ZABLOKUJ
EKRAN
Tak jak nie zostawiasz otwartych drzwi do domu, tak
nie zostawiaj otwartego dostępu do swojego telefonu
lub laptopa. W czasach weryfikacji odciskiem palca,
twarzą czy kilkucyfrowym kodem nie warto podawać
swoich danych na tacy. Stosuj takie zabezpieczenia jakie umożliwia Ci Twoje urządzenie.

Powinniśmy mieć świadomość, że nie tylko zagubienie
dowodu tożsamości, ale również jego czasowa strata
może przyczynić się do naszych problemów w przyszłości. Nie należy więc pozostawiać dokumentów bez opieki
czy też jako zastaw np. w wypożyczalni. Bardzo ważną
czynnością po utraceniu dokumentu tożsamości jest jego
zastrzeżenie. Gdy zastrzegasz dowód, zgłaszasz go do
Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W kilka minut
informacja dotrze do wszystkich banków w Polsce, Poczty
Polskiej oraz operatorów telefonii komórkowej.

AKTUALIZUJ SYSTEM
I APLIKACJE
Aktualizacje systemu operacyjnego oraz kluczowych
aplikacji oprócz dodatkowych funkcji i możliwości zawierają w sobie wiele dodatków poprawiających bezpieczeństwo naszych danych oraz wirtualnego portfela.
Warto również rozdzielić kanały komunikacyjne, tak by
autoryzujące wiadomości np. SMS przychodziły na inne
urządzenie, niż to przez które logujemy się do banku.

STRACIŁEŚ KARTĘ?
NIE RYZYKUJ
Skorzystaj z wygodnego systemu do zastrzegania kart.
Zadzwoń na numer (+48) 828 828 828, wypowiedz nazwę banku, system połączy Cię z infolinia Twojego banku,
odpowiedz na kilka pytań, zastrzeż swoją kartę i ochroń
swoje pieniądze.

AKTYWNY STUDENT
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GIEŁDA WIELU MOŻLIWOŚCI

– wykorzystaj jedną z nich!

Interesujesz się tematyką inwestowania? Chciałbyś rozpocząć przygodę na giełdzie? A może
szukasz miejsca gdzie można pogłębić wiedzę na temat rynku kapitałowego? Fundacja GPW
realizując swoje cele statutowe odpowiada na te potrzeby. Bogata oferta kursów i szkoleń
pozwoli Ci, nie tylko podnieść kwalifikacje, przygotować do pracy zawodowej, ale przede
wszystkim poszerzy Twoją wiedzę z obszaru rynku kapitałowego. Celem Fundacji GPW jest
m.in. wspieranie studentów i absolwentów uczelni w kontaktach z rynkiem pracy i realizacja
programów stażowych, które zapewniają efektywną współpracę środowiska biznesowego
ze studentami.
Konkurs
inwestycyjny
Index
Investment Challenge to największa inwestycyjna gra giełdowa i zarazem jedna z propozycji Fundacji
GPW dedykowana studentom, którzy chcą poznać czym jest inwestowanie. Fundacja GPW wraz z Kołem
Naukowym Rynku Kapitałowego
„Index” działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
oraz Giełdą Papierów Wartościowych - Partnerem Technologicznym
projektu, rozpoczęła rejestrację na
platformie GPWtr@der. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami
konkursu i podjęcia wyzwania inwestycyjnego. Podczas pierwszych rozgrywek uczestnicy będą mogli inwestować w akcje spółek wchodzących,
w dniu rozpoczęcia gry, w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz ETF
-y. W dalszej części konkursu będzie
możliwość lokowania wirtualnych
pieniędzy również w notowane na
GPW kontrakty terminowe. Platforma doskonale oddaje giełdową rzeczywistość. Inwestor wykorzystując
wirtualne pieniądze, będzie realizował zlecenia na podstawie transakcji
zawartych na realnym rynku.. Do
gry mogą przystąpić wszyscy zainteresowani w wieku 19-26 lat, którzy
studiują w Polsce. – Warto spróbować
swoich możliwości nawet jeśli nie miało
się wcześniej okazji zapoznać się zasadami działania rynku kapitałowego
i warszawskiej giełdy. Sprawdź z czym
wiąże się inwestowanie. Nagrodzimy
dziesięciu pierwszych uczestników,
którzy uzyskają najwyższe wartości
portfela inwestycyjnego w momencie

8

zamknięcia gry. Zwycięzca może wygrać nawet 7 tys. zł.- mówi Anna Salamończyk-Mochel, Prezes Zarządu
Fundacji GPW. Zarejestruj się na
stronie iichallenge.gpw.pl. Rozpocznij grę 2 marca i wygraj główną nagrodę oraz płatny staż na GPW!
W ramach rozwoju kompetencji
Fundacja GPW realizuje również
program szkoleń o nazwie Szkoła
Giełdowa. W ofercie znajdują się
kursy dla początkujących inwestorów giełdowych „Podstawy inwestowania” oraz kursy dla osób, które posiadają doświadczenie i podstawową
wiedzę o inwestowaniu „Giełda dla
średniozaawansowanych”. Podczas
dwudniowego szkolenia uczestnicy
dowiadują się m.in. jak funkcjonuje
rynek giełdowy, poznają instrumenty finansowe notowane na parkiecie
i najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych. - Kurs to
również możliwość zgłębienia tajników
analizy fundamentalnej i technicznej
- podkreśla Alina Bączar-Bednorz,
Członek Zarządu Fundacji. Kursy
odbywają się w weekendy, dzięki
czemu mogą w nich uczestniczyć
studenci oraz osoby aktywne zawodowo. Szkoła Giełdowa to projekt,
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który realizowany jest przez GPW
od 20 lat. Nasi wykładowcy to praktycy, którzy od lat funkcjonują na
rynku kapitałowym.
Jeżeli studiujesz na zagranicznej
uczelni lub korzystasz z programu
wymian studenckich i chcesz rozwijać się zawodowo zajrzyj na Go4Poland - Wybierz Polskę! Celem
programu jest zachęcenie młodych
i zdolnych Polaków studiujących za
granicą do planowania ścieżki kariery w polskich i międzynarodowych
firmach, instytucjach publicznych
działających na terenie Polski oraz
w zagranicznych oddziałach polskich
przedsiębiorstw. Go4Poland realizujemy poprzez: letnie staże, warsztaty,
czy mentoring. Partnerzy oraz laureaci Programu co roku są uczestnikami konferencji „Twoja kariera – kierunek Polska”, która odbywa się na
warszawskiej giełdzie, jest punktem
kulminacyjnym każdej edycji. Jak
podkreślają laureaci programu, „Go4Poland – Wybierz Polskę” pozwala
polskim studentom zdobyć bezcenne doświadczenie przy realizacji
ważnych społecznie projektów. Zapraszamy do skorzystania z V edycji
Programu!

S TR E FA S T U D E NTA

Georgetown czy Londyn?
Rozwój nieograniczonych możliwości 2020

Santander Leadership and Creativity na londyńskim Kings College, a może prestiżowe stypendium
online Santander IE Digital DNA? Brzmi jak nieosiągalne marzenie, ale to, co wydaje się nierealne,
jest jak najbardziej możliwe.
W globalnym programie Santander Universidades od ponad 20 lat biorą udział
studenci z uczelni wyższych na całym
świecie. Kalendarz projektów na rok 2020
jest imponujący, a stypendia i kompetencje przyszłości są na wyciągnięcie ręki.
Wczytaj się w szczegóły, bo Santander
Uniersidades odmienił już życie tysięcy
studentów. Być może przyszła kolej na
Ciebie.

ZERKNIJ
DO PORTFOLIO SUKCESÓW

Przyjrzyjmy się liczbom oraz projektom, które zmieniają potencjał najzdolniejszych studentów w kompetencje
przyszłości, śmiałe projekty w nowe
technologie, a innowacyjne pomysły
w rozwój i nową rzeczywistość.
Tylko w 2018 roku Santander Universidades zainwestował w inicjatywy
edukacyjne 121 milionów Euro, przyznając m.in. ponad 73 tysiące stypendiów i grantów. W 2019 roku Studenci
z Polski wzięli udział w prestiżowych
programach globalnych takich jak internetowy Santander IE-Digital DNA, kursach wakacyjnych w kampusie George-

town University oraz Yale University,
intensywnych projektach rozwijających
kompetencje przedsiębiorcze TrepCamp w San Diego, Nowym Jorku, Bostonie czy Dolinie Krzemowej

CO WYDARZY SIĘ W 2020?

Na linii czasu 2020 znajdziesz wiele
możliwości zdobycia unikalnych kompetencji oraz absolutnie wyjątkowego startu do kariery. Co więcej, udział
w stypendium to przygoda, bezcenne
kontakty i możliwość udziału w wyjątkowych projektach.
Jakie globalne programy stypendialne
czekają na studentów i świat akademicki w najbliższym czasie?
 Becas Santander for MIT Leading
Digital Transformation
 Santander Summer Experience for
King’s College Global Leadership
 Santander British Council Summer
Experience
 Santander-Georgetown Social Innovation and Financial Inclusion
 Santander Imperial College World
Challenges and Innovation
 Santander-IE Digital DNA.

MOŻLIWOŚCI+∞

Oprócz tego Santander Universidades to wiele innych inicjatyw lokalnych. Z naszego wsparcia korzysta
wiele polskich uczelni wyższych
i samych studentów. Krótko mówiąc,
warto.
Więcej szczegółów o aktualnie prowadzonych projektach znajdziesz na
www.santander-grants.com oraz naszym
profilu na Facebooku (facebook.com/
SantanderUniversidadesPolska/).
Sprawdź koniecznie, ponieważ życiowe szanse nie zdarzają się co dzień.
Program Santander Universidades
to jedno z działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które
są trwale wpisane w strategię banku
i stanowią ważną, integralną część
realizacji agendy Responsible Banking
w Santander Bank Polska.
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WYJEŻDŻAM ZA GRANICĘ
– JAK UNIKNĄĆ KOSZTOWNEGO
PRZEWALUTOWANIA
Kiedy mamy już kupione bilety lotnicze, spakowany plecak i czeka na nas upragniona wymiana
studencka albo obóz językowy, wtedy właśnie tata wręcza nam naszą pierwszą kartę płatniczą.
Jak jej używać żeby wrócić z wspaniałymi wspomnieniami, a nie debetem?
Karta walutowa

Karta walutowa wydawana jest do konta walutowego.
To dobry wybór jeśli często wyjeżdżasz za granicę lub
wybierasz się na dłużej. Jeśli zapłacimy kartą w euro
w jednym z krajów strefy euro np. we Francji, to z konta
zniknie dokładnie tyle, ile wynosił rachunek za bagietkę.
Banki wydają takie karty dla najpopularniejszych walut:
euro, dolarów i funtów. Pamiętaj, że bank może pobrać
niewielką opłatę za prowadzenie takiego konta i karty.
Najbardziej opłaca się założyć konto walutowe w banku,
który posiada swój internetowy kantor, nie zapłacisz
wówczas za zasilenie konta. A co jeśli kupiłeś bilety
last minute i nie ma czasu na wyrobienie takiej karty?
Spokojnie, niektóre banki wydają niespersonalizowane
karty walutowe od ręki.

Karta wielowalutowa

Bez względu na to czy wybieramy się do Hiszpanii, Ekwadoru
czy w Bieszczady (tak, nawet tam znajdziemy już w wielu
miejscach terminale) karta płatnicza to ogromna wygoda
i bezpieczeństwo. Zamiast chowania gotówki w najbardziej
wymyślnych zakamarkach walizki warto zdecydować się na
zabranie ze sobą jednej lub dwóch kart. Do wyboru mamy kilka
opcji: kartę złotową, kartę walutową (lub wielowalutową) lub
kartę jednego z kantorów online.

Karta złotowa

To może być najmniej korzystny wybór w podróży. Jeśli
wybieramy się gdzieś tylko na kilka dni to różnice w porównaniu
z innymi kartami nie powinny być duże. Pamiętajmy jednak, że
przy większych wypłatach możemy zostać obciążeni prowizją,
spreadem albo opłatą za przewalutowanie transakcji. Takie
rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne. Jeśli pojedziesz np. do
Tajlandii bank będzie musiał najpierw przewalutować złotówki
na dolary, a następnie dolary na lokalne baty. Za te czynności
obowiązuję prowizje nawet 2-5% przewalutowanej kwoty. Jeśli
zdecydujesz się na używanie karty złotowej poszukaj takiej,
która jest bezspreadowa. Wówczas transakcje w walutach
obcych przeliczane są bezpośrednio na złote po kursach
ustalanych przez organizacje płatnicze, a te
zbliżone są do kursów oferowanych
przez dobre kantory
internetowe.

10

AKTYWNY STUDENT

Jeśli na wyjeździe będziesz potrzebował kilku walut
najlepiej zaopatrzyć się w kartę wielowalutową. Pozwala
ona na podłączenie jednej karty płatniczej do kilku
rachunków. Podczas płatności system sam rozpoznaje,
w jakiej walucie prowadzona jest dana transakcja i rozlicza ją
według najkorzystniejszej dla nas opcji.

Kantory internetowe

Kantory internetowe od niedawna również wydają karty,
chociaż nie są bankami. Ich podstawową zaletą jest możliwość
płacenia w wielu walutach. Np. Revolutem zrealizujemy
płatność w 25 walutach. Kartami kantorów można płacić
za granicą lub w internecie. Revolut nie pobiera też prowizji,
a kurs wymiany waluty jest bardzo korzystny. Oferują też
karty wyjątkowej urody, np. metalowe. Można też korzystać
z bezpłatnej karty wirtualnej. Karta Revoluta jest kartą prepaid,
żeby z niej korzystać trzeba ją zasilić, co może być pewnym
minusem. System działa w taki sposób, że najpierw zasilamy
podstawowe konto prowadzone w złotówkach, a następnie
wymieniamy pieniądze na inną walutę. Kurs wymiany widać
w aplikacji od razu i zmienia się on w czasie rzeczywistym, na
naszych oczach. Jest też jeden podstawowy minus – musimy
mieć dostęp do internetu, co nie zawsze jest łatwe i tanie.
Wyjeżdżając warto z wyprzedzeniem zapoznać się z ofertą
banków i kantorów internetowych tak żeby wybrać dla siebie
najbardziej opłacalną opcję. Pamiętajmy, że karta płatnicza
w podróży nie tylko ogromna wygoda, ale też odpowiedzialność.
Jeśli stracisz kartę nie ryzykuj utraty pieniędzy. Wystarczy
zadzwonić na infolinię 828 828 828 i zablokować kartę.
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Po pierwsze umowa!
Praca studenta
Studia to nie tylko czas nauki i pierwszej poważnej samodzielności, ale też okres pierwszych
trudnych wyborów oraz rzecz jasna pierwszego zatrudnienia. W przypadku tego ostatniego
konieczne po raz kolejny jest przypomnienie, że nieznajomość prawa szkodzi, a zwłaszcza podczas
zawierania umowy z pracodawcą.
Łączenie studiów i pracy to już dzisiaj
codzienność. Koszty życia i specyfika
rynku pracy wymuszają na studentach jak najszybsze gromadzenie niezbędnego doświadczenia, co niestety
często negatywnie odbija się na ich
pozycji w relacji z pracodawcą. Niemniej, aby uniknąć poważnych kłopotów, warto znać najważniejsze zasady zawierania określonych umów.
Studenci najczęściej świadczą swoje
usługi w formie umowy zlecenia lub
umowy o dzieło, niemniej coraz częściej podejmują również pracę na
podstawie klasycznej umowy etatowej. Każda z nich rządzi się nieco innymi prawami.
UMOWA ZLECENIA to zdecydowanie najczęściej występujący rodzaj
umowy zawierany ze studentami.
Wynika to przede wszystkim z jej
elastyczności w tym udogodnień
podatkowych dla zleceniodawcy.
Zlecenia często nazywanego „umową śmieciową” nie należy się jednak
bać. Negatywne skojarzenia wynikają
z wieloletniej i fatalnej praktyki wielu
pracodawców wykorzystujących tę
formę świadczenia usług do zastąpienia klasycznej umowy o pracę. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie do
zagwarantowania w treści takiej umowy prawa do płatnych dni wolnych,
czy też dodatkowej premii. Ponadto,
zleceniobiorca nie ma obowiązku, co
do zasady, świadczenia swoich usług
w miejscu i w czasie wskazanym
przez zleceniodawcę. Jeżeli jest inaczej, z dużym prawdopodobieństwem
mamy do czynienia z umową o pracę.
UMOWA O DZIEŁO podobnie jak
zlecenie uregulowane jest w kodeksie
cywilnym i do niej także nie odnoszą

się przepisy kodeksu pracy. Umowa
o dzieło to specyficzny rodzaj współpracy, polegający na przygotowaniu
oznaczonego i konkretnego dzieła.
Należy pamiętać, że dzieła nie należy
utożsamiać ze zleceniem. Niestety, zamawiający wiedząc, że umowa o dzieło w odróżnieniu od zlecenia nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom
społecznym, chętniej zawierają właśnie umowę o dzieło. W tym zakresie
należy w każdym przypadku dokonać
szczegółowej analizy przedmiotu
umowy i na tej podstawie stwierdzić,
czy faktycznie realizujemy zlecenie,
czy też dzieło.
UMOWA O PRACĘ w ostatnich
latach była niemałym luksusem.
Obowiązek opłacania wszystkich
składek, prawo do urlopu wypoczynkowego i chorobowego, zapewnienie

płacy minimalnej skutecznie odstraszały pracodawców do wykorzystywania tej najlepszej dla pracownika
formy współpracy. Powoli zaczyna
się to zmieniać, a rynek pracownika,
z jakim mamy obecnie do czynienia
wymusza na firmach zatrudnianie na
etacie. Dotyczy to również studentów. I najważniejsze, każdą umowę
należy odpowiednio przeanalizować
i w miarę możliwości skonsultować
z prawnikiem. Aktualna pozostaje zasada, iż nie wolno podpisywać
niczego co nie jest zrozumiałe, lub
czego pracodawca nie jest w stanie
wyjaśnić przystępnym językiem.
Ponadto, korzystanie ze wzorów dostępnych w Internecie nie jest najlepszym pomysłem. Mogą one pomóc
do wypracowania pewnej podstawy,
ale nigdy nie powinny stanowić jedynego punktu odniesienia.
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Premiera w każdy piątek
o godzinie 13:45
w Radiu Kampus

a na KoniEC...

3 grosze
o ekonomii,
czyli po studencku
o Twoich finansach.
Co tydzień mówimy
o tym co i jak w tematach:

 finansów osobistych,
 skutecznego oszczędzania,
 cyberbezpieczeństwa,
 nowoczesnych technologii,
 kariery i rynku pracy,
 rozwoju osobistego.

Słuchaj nas
gdziekolwiek jesteś,
na czym chcesz
i o każdej porze!

O tym i o innych interesujących Was tematach możecie dowiedzieć się słuchając nas również w tych rozgłośniach radiowych:
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Interesujesz się mediami?
Chcesz z nami współpracować? Zgłoś się:
Ogólnopolskie Forum
Mediów Akademickich
ofma.info.pl
ofma@wib.org.pl
twitter.com/ofmapl
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Realizujesz ciekawy projekt w środowisku studenckim?
Czekamy na kontakt:
Bankowcy dla Edukacji
bde.wib.org.pl
bde@wib.org.pl

