Marta Salwierak wspomina studia w AJD (ukończyła kierunek zarządzanie
i marketing)
Marek Makowski: W którym roku ukończyła Pani Akademię im. Jana
Długosza i jaki to był kierunek studiów?
Marta Salwierak: Studia licencjackie rozpoczęłam w trybie dziennym w roku
2006 na kierunku zarządzanie i marketing. Po drugim roku studiów
skorzystałam z urlopu dziekańskiego i wyjechałam na rok za granicę. Ostatni
rok studiów kończyłam zaocznie w roku 2011 juŜ na nowym Wydziale Nauk
Społecznych.
- Gdzie pani pracuje lub jaki rodzaj pracy pani wykonuje?
Jako Radna Miasta Częstochowy biorę udział w pracach Komisji Skarbu,
Edukacji oraz Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Od niedawna jestem
równieŜ wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Zawodowo zajmuję się
zarządzaniem projektami unijnymi, m.in. projektami szkoleniowymi oraz
projektem współpracy międzynarodowej.
- Co dały pani studia na AJD?
Studia na AJD dały mi dobre przygotowanie w zakresie szeroko pojętego
zarządzania oraz wiedzę o mechanizmach rynkowych i zasadach skutecznego
marketingu. Dziś wiem, Ŝe to był dobry wybór zwłaszcza w połączeniu z

dodatkowym wykształceniem zdobytym na kierunku stosunki europejskie i
język angielski - język biznesu.
- W jaki sposób wykorzystuje Pani nabyte na studiach umiejętności w
pracy radnej gminy Częstochowa?
Wiedza zdobyta na studiach w zakresie ekonomii i zarządzania na pewno
pomaga mi w codziennej pracy radnej oraz ułatwia prace nad projektem
budŜetu.
- Czy poleca pan studia w AJD kandydatom, a jeśli tak to z jakich
powodów?
UwaŜam, Ŝe w AJD warto studiować, poniewaŜ jest to pręŜnie rozwijająca się
uczelnia, stawiająca na indywidualny rozwój studenta oraz współpracę z
zagranicą, oferując liczne wyjazdy stypendialne.
- Jaki kierunek studiów w AJD warto studiować i czym się kierować przy
wyborze?
UwaŜam, Ŝe przy wyborze studiów warto kierować się własnymi
zainteresowaniami oraz predyspozycjami. Niemniej jednak warto swój wybór
porównać z aktualnymi wymogami lokalnego rynku pracy i wziąć pod uwagę te
kierunki, na które jest aktualnie zapotrzebowanie. Badania wykazują, Ŝe wciąŜ
najbardziej poszukiwani na rynku pracy są informatycy, matematycy czy
ekonomiści, co więcej dobrym rozwiązaniem jest wybór kierunków
zamawianych.

