
Na Uniwersytet Sukcesu składają się kursy z nowych technologii, cykl szkoleń miękkich,
warsztaty z podstaw prawa, specjalistyczne doradztwo zawodowe, spotkania networkingowe,
6-miesięczny program mentoringowy z ekspertami z największych firm w Polsce. Ogólnopolski
Program jest skierowany do kobiet w wieku 18-25. Program składa się z 4. zaawansowanych
etapów umożliwiających zdobycie pracy na miarę transformacji cyfrowej. 

Najbardziej zaangażowane Uczestniczki mają szansę na:
płatne staże zawodowe
oferty pracy przygotowane przez naszych Partnerów 

Przy wsparciu mentorów i rekruterów z wieloletnim doświadczeniem określą swoje
predyspozycje i uczą się, jak dobrze przejść przez proces rekrutacyjny. 

Umożliwiamy kobietom, które spotkał
trudny start zdobycie kompetencji
przyszłości. Zapewniamy roczny
profesjonalny, kompleksowy i bezpłatny
Program rozwoju zawodowego i
umiejętności miękkich dla przyszłych
programistek i digital marketerek. To
szansa nauki od najlepszych! 1. marca
start zapisów!

        CO MUSZĄ ZROBIĆ UCZESTNICZKI?  
Zgłosić się poprzez formularz na stronie,
przejść rozmowę kwalifikacyjną i zdać egzamin
Junior Digital Transformation Expert. Te trzy
kroki dzielą Uczestniczki od Programu, który
zmieni ich życie na lepsze! 

Zaproś Uczestniczki do IV edycji
Programu Uniwersytet Sukcesu
Pomóż im osiągnąć wymarzoną
pracę i godnie zarabiać!

www.uniwersytetsukcesu.com

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Misją Fundacji Digital University jest edukacja w
zakresie nowych technologii, poszerzanie świadomości z zakresu cyber-bezpieczeństwa oraz pomoc w
rozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata i eksploatacji zasobów naturalnych. 

"Program "Uniwersytet Sukcesu" jest bardzo ważnym dla mnie osobiście projektem, bo
adresuje prawdziwe potrzeby młodych kobiet z wykluczonych środowisk, czyli takich gdzie nie
ma za dużo wsparcia i nie ma dużo świadomości tego w którym kierunku zmierza świat i jak się
w nim odnaleźć. Wierzymy, że każdy powinien mieć równe szansę na rozwój i edukację, a – jak
pokazują badania - wychowankowie domów dziecka bardzo często po osiągnięciu
pełnoletności są pozostawieni sami sobie i znacznie trudniej niż inne dzieci zdobywają
wykształcenie. Przed I edycją wierzyliśmy, a po jej realizacji już jesteśmy przekonani, że
Uniwersytet Sukcesu jest szansą i motywacją do rozpoczęcia nowego życia." - mówi Jowita
Michalska, CEO Digital University.

Partner główny: Partnerzy strategiczni: Partnerzy:

Wartość Programu przygotowanego dla jednej Uczestniczki to ponad 10 tysięcy złotych. 

Podsumowanie III edycji w liczbach:

http://www.uniwersytetsukcesu.com/


"Dzień dobry, 
 
Piszę, aby podziękować wszystkim, dzięki którym powstał Uniwersytet Sukcesu! 
Jeszcze w lipcu nie byłam do końca pewna, czy świat nowoczesnych technologii jest dla mnie.
Ciągle zastanawiałam się i szukałam swojego miejsca. W trakcie stacjonarnych warsztatów
zostałam zarażona pozytywną energią przez wszystkich wykładowców. Przez ostatnie pół roku
ciągle zastanawiałam się, w jaki sposób dalej pokierować swoim życiem. Młodej osobie jest
niezwykle ciężko podjąć tak ważne decyzje na samym początku drogi zawodowej. To właśnie
dlatego Wasze wsparcie i poprowadzenie za rękę jest nieocenionym wsparciem. 
 
W grudniu ukończyłam kurs Digital Transformation Expert Poziom 1, co pozwoliło mi na zdobycie
wiedzy od doświadczonych ekspertów o kluczowych zagadnieniach, bez których trudno jest
funkcjonować w świecie, który stale rozwija się cyfrowo i technologicznie.
 
W zeszłym tygodniu udało nam się zaprezentować projekt w ramach kursu SCRUM MASTER, który
został oceniony pozytywnie przez naszą mentorkę. Dzięki temu kursowi nabrałam dodatkowej
pewności siebie w chęci kierowania się ku światu IT. Kurs ten pozwolił mi również poznać rolę
Product Ownera, co uważam, że w przyszłości również da mi przewagę na rynku pracy. 
 
Obecnie jestem już w pełni świadoma tego, że chciałabym połączyć rolę Scrum Mastera z rolą
dewelopera. Wybierając kurs, nie byłam pewna, czy sprawdzę się w roli programistki. Dzięki
współpracy z mentorką, a także dzięki poznaniu wielu osób z IT, jestem przekonana, że sobie
poradzę. Dzisiaj, dzięki Wam wiem, że chciałabym budować swoją karierę w IT.
 
Dziękuję Wam z całego serca za możliwość uczestniczenia w Uniwersytecie Sukcesu, za wszystkie
cenne chwile oraz za poznanie tak wielu wspaniałych osobowości! To, co robicie dla młodych kobiet,
jest niezwykle pomocne. Dzięki Wam szanse na nasz sukces w życiu zawodowym znacząco
wzrastają!
 
(...)
 
Jeszcze raz dziękuję za Wszystko!"

Absolwentka III edycji Uniwersytetu Sukcesu

Grodzka Sandra

LIST OD ABSOLWENTKI

http://universytetsukcesu.com/
http://digitaluniversity.pl/


Program Uniwersytetu Sukcesu pomógł mi upewnić
się jak wiele już umiem i do jakich rzeczy jestem
zdolna.

Podczas warsztatów zrozumiałam, że jestem
świadoma siebie i ludzie lubią ze mną pracować.

Spotkania z Mentorem pozwoliły mi docenić ogrom
pracy jaki włożyłam w pracę nad sobą i uwierzyć w
swoją sprawczość i wiedzę.

W moim życiu zawodowym Uniwersytet Sukcesu
zmienił podejście do traktowania swoich umiejętności
- zaczęłam je bardziej doceniać i lepiej wyceniać.

Dzięki US założyłam swoją stronę internetową, która
jest moją podstawą do ruszenia z założeniem własnej
firmy ze szkoleniami dla kobiet. 

Karolina Banaś
Absolwentka Uniwersytetu Sukcesu

Organizator projektu:
Fundacja Digital University
Współorganizator projektu:
Digital University
Partner główny:
Nationale-Nederlanden

Jeśli chcesz wesprzeć
Uczestniczki, takie jak
Karolina w procesie ich
zmiany dzieląc się swoim
doświadczeniem, zajrzyj
na stronę i dowiedz się,
jak pomóc.

Pomogliśmy już 222
dziewczynom zmienić
myślenie 
o sobie i swojej
digitalowej zawodowej
przyszłości.

www.uniwersytetsukcesu.com

http://www.uniwersytetsukcesu.com/


Program Uniwersytetu Sukcesu pomógł mi
spojrzeć na moje doświadczenie i umiejętności
z zupełnie innej perspektywy. Szkolenie
wstępne dało mi wile motywacji i wiary w
siebie, które w raz z zawodowym wsparciem
HR i doskonale zorientowanymi mentorami,
zaowocowały zmianą pracy. Jednak to
nawiązane kontakty i poznanie świata IT od
podszewki, są dla mnie najcenniejszą częścią
programu. Niektórym niezbędna jest
techniczna pomoc w zdobyciu umiejętności
niezbędnych do wejścia na rynek IT, innym
ukierunkowanie i wskazówki na drodze do celu.
Uniwersytet Sukcesu zapewnia obie te rzeczy i
jeszcze więcej!

Gabriela Gradys
Absolwentka Uniwersytetu Sukcesu

Organizator projektu:
Fundacja Digital University
Współorganizator projektu:
Digital University
Partner główny:
Nationale-Nederlanden

Jeśli chcesz wesprzeć
Uczestniczki, takie jak
Karolina w procesie ich
zmiany dzieląc się swoim
doświadczeniem, zajrzyj
na stronę i dowiedz się,
jak pomóc.

Pomogliśmy już  222
dziewczynom zmienić
myślenie 
o sobie i swojej
digitalowej zawodowej
przyszłości.

www.uniwersytetsukcesu.com

http://www.uniwersytetsukcesu.com/

