Magdalena Manthey
Prezes

Studiuję Inżynierię biomedyczną, spec. Informatyka w Medycynie. Interesuję się
szeroko pojętą nauką, lubię czytać i grać w gry planszowe. Dołączenie do KN
ZIT umożliwiło mi spożytkowanie energii, której zawsze mam za dużo i zaangażowanie się w inne projekty niż typowo uczelniane. Rozszerzyło również
moje horyzonty i przedstawiło mi nieznane wcześniej obszary IT, z którymi
obecnie wiążę moją przyszłość. Moimi mocnymi stronami jest analityczne
i logiczne myślenie, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole. Jestem osobą ambitną, której ogromną satysfakcje daje rozwiązywanie problemów, zwykle w niekonwencjonalny sposób. W wolnym czasie rozwijam
moje sportowe pasje - latem żegluję regatowo, sędziuję oraz wypływam
w rejsy, a zimą trenuję narciarstwo w sekcji PG i uczę jeździć na nartach.

Dominik Markowski

Vice Prezes

Już piąty semestr spędzam z tą cudowną grupą :) Zaczęło się od Wspólnego
Certyfikowania, którego koordynatorem zostałem w drugim semestrze. Tam
miałem możliwość poznać wiele cudownych osób po stronie zespołu, z którym
współpracowałem, jak również najlepszych przedstawicieli świata biznesu i IT
z Trójmiasta. W trzecim semestrze w wyniku połączenia inicjatyw zostałem
również koordynatorem Praktyków na Politechnice, gdzie mogłem rozwijać umiejętności zarządzania projektami oraz coraz większym zespołem.
Oprócz działalności w kole pracowałem jako Analityk Biznesowy. Studiuje
Zarządzanie Inżynierskie, trenuję Karate oraz od niedawna jestem członkiem
Toastmasters Gdańsk. W piątym semestrze zostałem wybrany Vice Prezesem Koła Naukowego Zarządzanie IT, gdzie realizuje swoje wizje i pomysły.

Natalia Madalińska
Sekretarz

Atualnie studiuję informatykę na specjalności Inżynieria Oprogramowania. To właśnie dzięki katedrze KIO
dołączyłam do koła. Swoją działalność w ZIT traktuję jako
okazję do poszerzenia wiedzy na temat szerokopojęgo
zarzadzania projektami. Od ponad 2 lat aktywnie działam
w Stowarzyszeniu Studentów BEST Gdańsk, co dało
mi wiele okazji do rozwinięcia umiejętności miękkich.
W czasie wolnym staram się dbać o kondycję. Jeśli tylko
mogę, pracuję w ogrodzie, czytam, i oglądam filmy.

Damian Winczewski

Koordynator beIT

Studiuję na ETI - Automatykę i Robotykę na specjalności Systemy Decyzyjne
i Robotyka (sem inż). W Kole Naukowym Zarządzanie IT pełnię funkcje Koordynator konferencji beIT’18, jestem członkiem tej rodziny już czwarty semestr. Moim aktualnym celem jest podkręcenie zdolności własnego organizmu
do maksimum. Biegam w słońcu i deszczu czasami zamieniając tę aktywność na ściankę wspinaczkową. Sprawdzam na sobie również sen polifazowy
by mieć jak najwięcej czasu do wykorzystania. Koło pozwala mi na rozwijanie umiejętności pracy z młodymi zaangażowanymi zespołami zwłaszcza w metodykach zwinnych. Zaczynałem jako członek Wspólnego Certyfikowania. W czasie na przyjemności staram się odwiedzać nowe miejsca
lub próbować posmakować lub przyrządzić coś nowego do zjedzenia :)

Wojciech Buława

Wicekoordynator beIT
Na codzień studiuję Informatykę na ETI i pracuję
jako Junior Software Developer. Jesienią 2016 roku
dołączyłem do KNZIT chcąc doskonalić umiejętności miękkie i znaleźć odskocznię od zagadnień czysto technicznych. W Kole zajmuję się głównie Konferencją beIT, gdzie jestem wicekoordynatorem. W projektach, w których uczestniczę,
najbardziej cenię sobie pracę zespołową.
Jestem fanem czarnej kawy i seriali takich jak Breaking Bad czy House of Cards.

Krzysztof Piotrowicz
Koordynator działu IT

Do koła dołączyłem jesienią 2016 r. Obecnie jestem koordynatorem działu IT. Wykorzystuję swoją wiedzę z pracy, a także innych projektów,
aby dostarczać rozwiązania najwyższej jakości.
Chętnie dzielę się także swoją zdobytą wiedzą.
Działalność w kole pozwala mi na przetrenowanie umięjętności miękkich, a także sprawnego zarządzania zespołem IT w praktyce.
W wolnym czasie, kiedy tylko mogę uciekam
w morze, lubię także zwiedzać nowe miejsca.

Margarita Menjega

Koodrynator działu PR
Jestem otwarta, uśmiechnięta i kreatywna. Zawsze można do mnie zagadać ;) Lubię współpracę
z ludźmi i ciekawe wyzwania :) W wolnym czasie
(,którego często brak :( ) uwielbiam spędzać aktywnie czas z najbliższymi, w tym tańczyć. Muzyka
i czytanie także są dla mnie miłym odprężeniem.
Studiuję Inżynierię Systemów Informacyjnych
na wydziale ETI, zawodowo UI/UX Designer.

Kamila Kaczmarska

Koordynator Praktycy na Politechnice
i Wspólne Certyfikowanie
Jestem na 3 roku Analityki Gospodarczej, a do koła dołączyłam
w 2 semestrze. Dzięki niemu już od początku studiów mogłam
rozwijać swoje kompetencje, nawiązywać znajomości w biznesie i zacząć przygodę z zarządzaniem projektami.
W kole pełnię aktualnie funkcję Koordynatora Wspólnego Certyfikowania i Praktyków na Politechnice, ale poza kołem poszerzam także swoją wiedzę z zakresu finansów i ekonomii.
W wolnym czasie gram na gitarze i zajmuję się grafiką
komputerową.
Uwielbiam jeść słodycze, ale też dbać o kondycję.

Marcelina Bulczak
Dział PR

Do KN Zarzadzanie IT dołączyłam
w semestrze zimowym ubiegłego roku
i do tej pory działam w sekcji PR.
Działając w kole nauczyłam się podejmowania decyzji i pracy w zespole. Poznałam tu także wyjątkowych ludzi :)
Studiuję Zarządzanie Inżynierskie.
W wolnym czasie żegluję, czytam
i słucham muzyki.

Paulina Möller

Dział IT

Jestem absolwentką inżynierii biomedycznej i aktualnie kontynuuję
studia na drugim stopniu na Informatyce. Swoją przygodę z kołem
naukowym rozpoczęłam stosunkowo niedawno jako członek działu IT. Już po pierwszym semestrze uczestnictwa miałam okazję
przekonać się na własnej skórze o wielu zaletach bycia członkiem
koła. Dzięki niemu mam okazję poszerzać swoje zainteresowania i umiejętności, nawiązywać nowe, ciekawe znajomości oraz brać udział w naprawdę interesujących wydarzeniach.
Lubię: podróże, żelki, książki.

Natalia Krasicka
Dołączyłam do koła naukowego ZarządzanieIT w marcu 2017r.
Obecnie studiuję Informatykę oraz pracuję jako Analityk IT
w Software Hause. Dodatkowo trenuję Aerobik Sportowy
w sekcji Aerobiku Sportowego, a w wolnym czasie uprawiam
inne sporty. Odkąd dołączyłam do koła naukowego, moja
ścieżka zawodowa potoczyła się bardzo dynamicznie. Mam
możliwość szkolić się w wybranym przeze mnie kierunku
w towarzystwie ambitnych i zaangażowanych osób. Uzyskałam praktyczną wiedzę dotyczącą zawodu Analityka,
Product Menagera, Product Ownera, dzięki czemu już
po trzech miesiącach rozpoczęłam pracę w zawodzie.

Miłosz Król

Wspólne Certyfikowanie
Jestem studentem
piątego roku informatyki.
W kole Zarządzenie IT jestem
od pół roku, razem z innymi członkami
tworzyliśmy dział wspólnego certyfikowania. Interesuje się szeroko pojętym
zarządzaniem, historią oraz niemalże
wszystkim związanym z komputerem.

Patryk Podworski
Dział IT

Dział IT, studiuję Informatykę, lubię
jeść i spać.

