
III edycja Akademii Finansów Open Finance na Wydziale Ekonomicznym UMCS 
 

to realna szansa na pracę w branży finansowej  
 

 

Weź udział w projekcie opartym na wiedzy praktycznej  
adresowanym do wszystkich studentów UMCS 

 
START już 4 grudnia 2014 r. 

 

 
4 grudnia br. o godz. 17:00, w auli III na Wydziale Ekonomicznym UMCS rozpocznie się III edycja 
Akademii Finansów Open Finance. W tym roku jej problematyka zostanie poszerzona o aspekty 
ubezpieczeniowe. Przedsięwzięcie jest adresowane do osób zainteresowanych problematyką 
doradztwa finansowego, które w przyszłości chciałyby związać się z nią zawodowo. Ma ono charakter 
ścieżki edukacyjnej przeznaczonej dla studentów wszystkich wydziałów UMCS. Absolwenci Akademii 
otrzymają certyfikaty Open Finance, a najlepszym z nich zostanie zaproponowana praca.  
 
Akademia składa się z trzech modułów: 
Moduł I: Rynek finansowy i ubezpieczeniowy (część wykładowo-dyskusyjna); 
Moduł II: Ubezpieczenia od strony praktycznej; 
Moduł III: Psychologia sprzedaży i praca z klientem. 
 
Udział w kolejnym module jest możliwy po pomyślnym zaliczeniu testu wiedzy. Po ukończeniu 
każdego modułu uczestnicy otrzymują certyfikat, zaś po ukończeniu modułu III – dodatkowo 
państwową licencję ubezpieczeniową.  
 
Zajęcia w ramach Akademii prowadzą praktycy z długoletnim doświadczeniem i sukcesami w branży  
– doradcy inwestycyjni, kadra menedżerska i trenerzy wewnętrzni Open Finance. 
 
Partnerami merytorycznymi Akademii są: TU Ergo Hestia S.A., ING TU na Życie S.A. oraz OpenBrokers. 
 
Pakiet korzyści dla uczestników obejmuje: 
� bezpłatny dostęp do eksperckiej wiedzy specjalistów z branży finansowej i ubezpieczeniowej, 
� praktyczne przygotowanie do wejścia na rynek finansów i ubezpieczeń, 
� identyfikację własnych możliwości rozwoju i trafny wybór ścieżki kariery zawodowej, 
� możliwość sprawdzenia własnych predyspozycji do pracy w branży finansowej i ubezpieczeniowej, 
� certyfikat uczestnictwa po zakończeniu każdego modułu Akademii, 
� praktyczną i formalną gotowość do doradztwa ubezpieczeniowego – po ukończeniu III modułu 

studenci otrzymują państwową licencję ubezpieczeniową, 
� możliwość nawiązania współpracy z firmą Open Finance (dla najlepszych studentów). 
 
Wstępny harmonogram Akademii: 
� moduł I: grudzień 2014; 
� moduł II: styczeń 2015; 
� moduł III: po zimowej sesji egzaminacyjnej. 
 
Aby zostać uczestnikiem Akademii Finansów i Ubezpieczeń Open Finance należy zarejestrować się na 

stronie: www.kariera.open.pl. 
 

Dotychczas 30 absolwentów Akademii Finansów rozpoczęło swą karierę zawodową w grupie spółek 
Open Finance 

 
Akademia Finansów Open Finance została zainaugurowana w roku 2012 i miała wówczas charakter pionierski. 

Wydział Ekonomiczny UMCS był wówczas jednym z dwóch partnerów Open Finance w Polsce w zakresie tego typu 
współpracy.  


