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Kodeks Ambasadora 
 

 
Celem Fundacji Rozwoju Zawodowego "Quantitative Finance" jest zacieśnianie współpracy 

pomiędzy uczelniami, studentami i przedstawicielami branży quantitative finance w Polsce. 

Nasze obecne projekty koncentrują się wokół organizacji praktyk studenckich w czołowych 

instytucjach finansowych w kraju, organizacji spotkań z przedstawicielami rynku zarówno w 

formie kameralnej jak i otwartych wykładów oraz realizacji projektów merytorycznych. 

 

Działalność Fundacji opiera się na ścisłej współpracy jej trzech kluczowych filarów: 

ambasadorów, zarządu i partnerów. Działania Ambasadorów skupiają się wokół promowania 

organizowanych przez Fundację wydarzeń .  Zachęcają oni studentów do brania udziału w 

projektach, aktywnie reprezentują Fundację na swojej uczelni oraz przyczyniają się do jej 

rozwoju. Zarząd Fundacji dba o pozyskiwanie nowych i kontunuowanie współpracy z 

obecnymi partnerami, organizację konferencji i przygotowywanie projektów dla studentów. 

Partnerami są zarówno pojedynczy przedstawiciele rynku, wspierający ciągły rozwój 

Fundacji, jak i firmy, w których nasi studenci odbywają staże i praktyki. 

Ambasadorami swoim zasięgiem obejmującymi poszczególne uczelnie/wydziały.  

 

Co oferujemy Ambasadorom? 

o Pierwszeństwo udziału w wydarzeniach i projektach organizowanych przez Fundację 

o Współudział w tworzeniu strategii i rozwoju Fundacji, realizację autorskich pomysłów 

o Zdobywanie wiedzy z zakresu finansów ilościowych i nauk pokrewnych 

o Wymianę doświadczeń zawodowych i unikatowe możliwości networkingowe 

o Swobodę w organizowaniu swojej pracy i doskonalenie umiejętności organizacyjnych 

o Miłą atmosferę i satysfakcję związaną ze wspieraniem innych studentów 

o Bliską współpracę i możliwość awansu w strukturach Fundacji 

o Granty dla najbardziej aktywnych ambasadorów 

o Gadżety firm partnerskich ;) 

 

Po wstępnym okresie współpracy, Ambasador zapraszany jest do udziału w pozostałych 

obszarach działalności Fundacji. O dalszym stopniu zaangażowania decyduje sam 

Ambasador. Umożliwiamy zarówno rozwój umiejętności menedżerskich, związanych z 

organizacją projektów, jak i naukowych, w ramach współpracy z Knowledge Team. 
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Co charakteryzuje dobrego Ambasadora? 

o Zaangażowanie w działalność fundacyjną 

o Chęć do dalszego rozwoju w dziedzinie finansów ilościowych 

o Rozeznanie w strukturach władz uczelni i organizacji samorządowych 

o Umiejętności związane z dobrą organizacją pracy 

o Rozumienie zasad działania Fundacji 

o Sumienność, punktualność i skuteczność 

Czym zajmuje się Ambasador? 

o Podnoszeniem świadomości istnienia Fundacji i propagowaniem jej idei w ramach 

obszarów działalności do których należy 

o Zainteresowaniem i poszerzaniem bazy studentów w ramach swojego obszaru 

(zapraszanie do Fundacyjnego newslettera, polubienia strony na Facebook’u) 

o Promowaniem i aktywnym zachęcaniem studentów do brania udziału w 

konferencjach, wydarzeniach i projektach organizowanych przez Fundację 

o Identyfikowaniem wydarzeń i projektów w obszarze działalności Ambasadora 

umożliwiających promocję Fundacji poprzez patronat, prezentację lub wykład.  

 

W jaki sposób przebiega współpraca? 

o Podstawową formą działalności Ambasadora jest promowanie Fundacji poprzez 

zaangażowanie w ramach obszaru działalności 

o Bieżące cele i postępy omawiane są zarówno wspólnie z Koordynatorem 

Ambasadorów i pozostałymi Ambasadorami, jak i indywidualnie, w zależności od 

konkretnych przypadków 

o Spotkania integracyjne dla wszystkich Ambasadorów 

o Głównymi środkami kontaktu są grupa na Facebooku, lista mailingowa i telefon 

o Współpraca Ambasadora z Fundacją obejmuje okres jednego roku akademickiego 
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Jeśli jesteś zainteresowany działaniem w Fundacji w charakterze ambasadora 

zapraszamy do wysłania swojego CV na adres: fundacja@quantitativefinance.org.pl         

z dopiskiem „Ambasador”. 

 

Jeśli chcesz być uczestnikiem naszych projektów oraz korzystać z naszych inicjatyw 

zapraszamy do subskrypcji newslettera na naszej stronie internetowej 

(http://quantitativefinance.org.pl/) oraz polubienia naszego profilu na facebooku: 

(https://www.facebook.com/FundacjaRozwojuZawodowegoQuantitativeFinance). 
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