
Trzy sposoby na innowacyjne podnoszenie kwalifikacji 

 

Rozpoczęcie pracy to dobry sposób na poprawienie kwalifikacji i udoskonalanie warsztatu - 

żadne studia nie uczą pracowników tego, co codzienne profesjonalne wyzwania. Jest jednak 

kilka dobrych powodów, żeby rozejrzeć się dookoła za alternatywnymi źródłami wiedzy na temat 

pracy w swoim obszarze: innowacja i potrzeba wzrostu. 

 

Coraz więcej osób dostaje prace związane z technologiami, kreatywnością, innowacyjnością. 

Stare metody trzymania stołka po wsze czasy nie dają wielkich nadziei w tych dziedzinach - 

jedyną szansą na to, żeby nie wypaść z obiegu, i nie popaść w frustrację spowodowaną 

rosnącym poczuciem niezrozumienia tematu, jest regularne rozglądanie się po sieci za 

interesującymi artykułami ze swojej dziedziny. Polecać tu warto wszelkie Open-sourcowe 

magazyny, platformy i tak dalej (traktujące o tym, co się w obszarach wolnej licencji dzieje, bo to 

tu najczęściej powstaje innowacja) - takie jak Shareable (magazyn poświęcony sharing 

economy, nowemu zjawisku, które stopniowo podbija rynki), Edgeryders (międzynarodowa 

platforma, na której alternatywni liderzy pracują nad rewolucyjnymi projektami), Github (to już 

bardziej dla geeków, biblia opensourcowej technologii i świeżo upieczonego kodu), Techcrunch 

(jeden z najbardziej uznanych magazynów traktujących o technologiach i startupach) czy 

wreszcie przeczesywanie crowdfundingowych platform, takich jak Kickstarter. Takich miejsc w 

sieci, w których technologia i nowe pomysły są centrum zainteresowania, jest więcej - i jak już 

ktoś zacznie, to wpada w temat na dobre.  

 

Druga świetna metoda na poszerzanie horyzontów i kompetencji to tzw. MOOCi (kursy online, 

zwykle darmowe, zakończone egzaminem i niedrogim dyplomem, jeśli ktoś go potrzebuje). 

Można na stronach Mooc, Saylor czy Futurelearn znaleźć setki kursów przygotowanych i 

prowadzonych przez prestiżowe uczelnie na całym świecie. Ponieważ podnoszenie kompetencji 

warto widzieć w naszych czasach jako znacznie szersze zjawisko, niż tylko wyspecjalizowane 

uczenie się managementu albo programowania, tego typu szkolenia dają fantastyczną szansę 

na otwieranie nowych horyzontów: księgowe mogą nauczyć się podstaw programowania, 

zarządzający projektami dowiedzieć się o Humanistyce Ekologii, a inżynierowie poczytać 

conieco o socjologii. W ten sposób specjaliści integrują do swojej pracy nowe obszary wiedzy - 

taka wielodysciplinowość daje szerszy obraz efektów pracy ( i kontekst), a z nim możemy stać 

się lepszymi pracownikami, specjalistami, innowatorami. 

 

Wreszcie zmiana pracy jest jednym z dobrych sposobów na naukę i poprawianie kompetencji - 

może warto spróbować czegoś zupełnie nowego? Albo zupełnie gdzie indziej? Strony takie jak 

Neuvoo są jednym ze sposobów na szybkie i skuteczne szukanie pracy - pomaga specjalnie 

napisany program, który przeszukuje sieć i udostępnia aktualne oferty. Nowa praca, w 

szczególności za granicą, to jeden z najlepszych sposobów na personalny wzrost i 

udoskonalanie umiejętności, które coraz bardziej liczą się w nowym biznesie. 

 
 

*** 

Sprawdź neuvoo.pl - miejsce w sieci, w którym zbierane są wszystkie, co do jednej, oferty pracy dostępne w 
Internecie. A jeśli marzysz o pracy za granicą, neuvoo działa też w ponad 60 innych państwach w: 

http://neuvoo.pl/pl


Argentyna, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, Meksyk, Panama, Peru, Portoryko, Stany 

Zjednoczone, Urugwaj, Wenezuela, Austria, Belgia, Szwajcaria, Czechy, Dania, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, 

Francja, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, 

Rosja, Szwecja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Bahrajn, Hongkong, Indonezja, Indie, Japonia, 

Korea Południowa, Kuwejt, Kazachstan, Malezja, Nowa Zelandia, Oman, Filipiny, Katar, Arabia Saudyjska, Singapur, 

Turcja, Tajwan, Wietnam, Egipt, Maroko, Nigeria, RPA 

 

 
 

http://neuvoo.com.ar/
http://neuvoo.com.br/
http://neuvoo.ca/
http://neuvoo.cl/
http://neuvoo.com.co/
http://neuvoo.co.cr/
http://neuvoo.com.ec/
http://neuvoo.com.mx/
http://neuvoo.com.pa/
http://neuvoo.com.pe/
http://pr.neuvoo.com/
http://neuvoo.com/
http://neuvoo.com/
http://uy.neuvoo.com/
http://neuvoo.com.ve/
http://neuvoo.at/
http://neuvoo.be/
http://neuvoo.ch/
http://neuvoo.cz/
http://dk.neuvoo.com/
http://neuvoo.de/
http://neuvoo.es/
http://fi.neuvoo.com/
http://neuvoo.fr/
http://neuvoo.co.uk/
http://neuvoo.gr/
http://neuvoo.hu/
http://ie.neuvoo.com/
http://neuvoo.it/
http://neuvoo.lu/
http://neuvoo.nl/
http://no.neuvoo.com/
http://neuvoo.pt/
http://neuvoo.ro/
http://neuvoo.ru/
http://se.neuvoo.com/
http://neuvoo.com.ua/
http://neuvoo.ae/
http://au.neuvoo.com/
http://bh.neuvoo.com/
http://neuvoo.hk/
http://id.neuvoo.com/
http://neuvoo.co.in/
http://neuvoo.jp/
http://kr.neuvoo.com/
http://kw.neuvoo.com/
http://neuvoo.kz/
http://my.neuvoo.com/
http://neuvoo.co.nz/
http://om.neuvoo.com/
http://neuvoo.com.ph/
http://neuvoo.qa/
http://sa.neuvoo.com/
http://sg.neuvoo.com/
http://tr.neuvoo.com/
http://neuvoo.com.tw/
http://neuvoo.com.vn/
http://neuvoo.com.eg/
http://neuvoo.co.ma/
http://neuvoo.com.ng/
http://neuvoo.co.za/

