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Akademia State Street –  pierwszy krok do prawdziwej 

kariery w finansach! 

Zapraszamy studentów do udziału w kolejnej edycji Akademii State Street! 

Akademia State Street to projektu wpisującego się w schemat akademii biznesowych, tj. programów 

szkoleniowych dla studentów, realizowanych wspólnie przez uczelnię i firmę tak, by ich uczestnicy zdobyli 

jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie. 

Celem Akademii State Street jest umożliwienie studentom zapoznania się z praktyczną wiedzą na temat 

funkcjonowania rynków kapitałowych, obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego 

ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy jak również pracy w międzynarodowym środowisku. Istotą 

warsztatów i wykładów jest przede wszystkim przedstawienie procesu zarządzania księgowością funduszy 

inwestycyjnych oraz prowadzenie projektów w międzynarodowym środowisku pracy. Program dostarcza też 

możliwości rozwoju umiejętności osobistych związanych w rozpoczynaniem kariery zawodowej (np. jak się 

prezentować podczas rozmowy rekrutacyjnej). 

Struktura programu tej edycji została opracowana w oparciu o doświadczenia oraz opinie uczestników z 

poprzedniej edycji. Całość prowadzona jest przez doświadczonych specjalistów State Street – menadżerów 

oraz trenerów. 

Jak wziąć udział w Akademii State Street? 

W Akademii może wziąć udział 30 studentów wyłonionych  z pomocą testu kwalifikacyjnego,  który 

przeprowadzony zostanie podczas pierwszego spotkania, tzw. Wykładu Otwartego. Celem wykładu jest 

przedstawienie zasad funkcjonowania firmy State Street oraz przybliżenie programu Akademii. Na 

zakończenie wykładu każdy uczestnik może przystąpić do napisania testu, który dotyczył będzie informacji 

przekazanych na wykładzie.  

Każdy student, niezależnie od obecnie posiadanej wiedzy o rachunkowości czy funduszach inwestycyjnych 

ma szansę na udział w Akademii! 

Zwieńczeniem programu jest test końcowy, na podstawie którego 3 najlepszych studentów 

otrzymuje nagrodę w postaci oferty letniego płatnego programu stażowego (lipiec-wrzesień). 

Każdy uczestnik Akademii State Street otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie, a na 

najlepszych czeka oferta płatnego stażu wakacyjnego w firmie.
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Wszyscy uczestnicy Akademii mogą aplikować do programu stażowego niezależnie od uczestnictwa w 

programie i nasze dane pokazują, że większość uczestników przechodzi proces rekrutacyjny na staż z 

powodzeniem. 

Przykładowy harmonogram Akademii: 

Pierwsze spotkanie: 

Oficjalne rozpoczęcie Akademii (1,5h) - “State Street Overview” oraz wstępny test wiedzy.  

Zajęcia na Wydziale. 

Drugie spotkanie: 

March 14th  Warsztat Bookkeeping. Zajęcia na Wydziale. 

Trzecie spotkanie: 

March 28th  Securities Types. Zajęcia na Wydziale 

 

Czwarte spotkanie 

Spotkanie z praktykiem, doświadczonym managerem, na temat Fund Accounting oraz  „office tour” – State 

Street Office. 

Piąte spotkanie: 

April 20th Investment Game (1 grupa do 15 osób)  – State Street Office. 

April 20th  Investment Game (2 grupa do 15 osób)  – State Street Office. 

 

Szóste spotkanie 

“The secret to win an interview”  – warsztat State Street Office. 

Test końcowy.  

 

Siódme spotkanie: 

Zamknięcie Akademii State Street (1h) - Zajęcia na Wydziale. 


