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Warszawa, 23.02.2021 r. 

 

Drodzy Studenci! 

 

 Zapraszamy Was do udziału w cyklicznym programie Top Young 100, który jest 

inicjatywą Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki. Program skierowany jest do 

najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw, takich jak: logistyka, 

automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, analityka gospodarcza, analiza  

i zarządzanie w biznesie, transport- oraz kierunków pochodnych. 

Tegoroczna edycja będzie już czwartym cyklem rocznego, intensywnego programu 

rozwojowego najlepszych talentów. Aktualnie w Programie uczestniczy 35 uczelni z całego 

kraju. Wspólnie udaje nam się skutecznie angażować biznes do włączania się w proces 

dydaktyczny.  

Aby dowiedzieć się więcej na temat Programu Top Young 100, zapraszamy Was do 

udziału w czwartym (i ostatnim) informacyjnym webinarium online, podczas którego będziecie 

mogli poznać bliżej naszą inicjatywę. Spotkanie odbędzie się 04.03.2021 r., o godzinie 18:00. 

Dodatkowo w dniu  09.03.2021 r. o godz. 17:00 będziecie mieli unikatową okazję do 

wzięcia udziału w dedykowanym spotkaniu dla potencjalnych kandydatów do Top Young100 

z inicjatorami i organizatorami Programu czyli członkami Zarządu PSML oraz Zespołem 

Koordynującym. Będzie to niepowtarzalna szansa pogłębić wiedzę nie tylko na temat Programu 

Top Young 100, ale również czerpać z doświadczenia ekspertów odnośnie ścieżek rozwoju 

kariery. Zapraszamy do uczestniczenia w moderowanym panelu, sesji Q&A na żywo, a gośćmi 

będą:  

• Mariusz Gerałtowski: prezes PSML, Procurement Director w Fujitsu 

• Teodor Kula: członek zarządu PSML, Managing Director w ESA Logistika 

• Wiktoria Gałecka: członek zarządu PSML, opiekun Klubu Absolwentów TY100 

• Monika Głębocka: Lider Programu Top Young 100 

• Beata Tarnowska- Kupny: koordynator ds. współpracy z Mentorami TY100; 

supply chain, sourcing, executive coach & mentor 

• Dr Leszek Reszka: koordynator ds. współpracy z Uczelniami Top Young 100, 

Uniwersytet Gdański 

• Magdalena Kocot: członek Biura Programu Top Young 100 

Poniżej znajduje się link do obu spotkań: 

  Dane do webinariów w marcu 2021: 

PSML is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

 Join Zoom Meeting 

  

 Meeting ID: 950 3740 0260 

 Passcode: 326221 

https://zoom.us/j/95037400260?pwd=NzNtNUZWZDBObk9pb05EajlmLzNVQT09
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 Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony: ,  oraz 

fanpage’a na Facebooku:  W razie pytań możecie 

kontaktować się z Biurem Projektu Top Young 100 pod adresem mailowym 

biuroprojektuty100@psml.pl. 

Z serdecznymi pozdrowieniami,  

 

 

 
Lider Programu Top Young 100 

 

      

http://www.topyoung100.pl,/
https://www.facebook.com/topyoung100.
mailto:biuroprojektuty100@psml.pl

