
Marek Trocha
trener 
________
Wykształcenie:
_____________
Wyższe wykształcenie zdobył na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (2007) o specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość. 

Obecnie, od 2007 roku jest doktorantem tej samej uczelni. (Temat pracy doktorskiej: Efektywność systemów transakcyjnych).

______________
Doświadczenie zawodowe:
______________________

2007 do chwili obecnej           Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Specjalista w Dziale Obsługi Inwestora 

2007-2008                    Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Wykładowca odpowiadający za przygotowanie oraz prowadzenie zajęć 

dydaktycznych „Transakcje walutowe typu NDF” dla studentów i uczestników Studium MBA

2004-2007                             Wiceprezes ds. finansów a następnie prezes Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych

2001-2006 Praktyki studenckie/licealne w firmach tj.:

- Inter Marine, Dział Finansowo-Dokumentacyjny

- Delegatura Ministra Skarbu Państwa w Gdańsku

- Pekao S.A., Dział Księgowości

- EFIX Polska 

1998-2002 Członek Koła Młodego Ekonomisty

____________
Wiedza i umiejętności:
___________________
Jak powiedział Albert Einstein, „osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa, lecz pracą i własnym wysiłkiem.”  W pewnym sensie powyższe motto 

stanowi zaprzeczenie jakiejkolwiek potrzeby komentowania bieżącej sytuacji na rynkach finansowych. Dla wielu osób rynek te to dziedzina ekonomii, dla 

mnie jest to miejsce, w którym mogę realizować swoje główne zainteresowania.”

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu analizy bieżącej sytuacji na krajowym i międzynarodowym rynku walutowym i kapitałowym. Przede

wszystkim praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie analizy indeksu WIG20 oraz przygotowywania raportów związanych z tematyką gospodarczą.

Jego wybrane opracowania publikowane są m.in. na Pomorskim Portalu Gospodarczym www.madeinpomorskie.pl oraz portalu Gazety Bankowej.

Ponadto, z racji wykonywanych obowiązków służbowych jest kompetentnym specjalistą w zakresie obsługi inwestorów i promocji gospodarczej regionu.

Jest autorem publikacji naukowych tj.

 Six Sigma – potrzeby klienta a oszczędności przedsiębiorstwa – Zeszyty Wydziału Ekonomicznego UG.

 Lean Six Sigma – nowa wizja w zarządzaniu jakością – Zeszyty Wydziału Ekonomicznego UG.

 Bariery w uzyskaniu finansowania przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej osób fizycznych – Pomorski Przegląd Gospodarczy, nr 3/2006, IBnRG.

 Podstawy analizy technicznej – Zeszyty Konferencyjne Wydziału Ekonomicznego UG.

Jako prezes Koła Naukowego posiada przygotowanie w zakresie opracowywania wniosków i preliminarzy finansowych, poszukiwania źródeł finansowania 

na realizację projektów Koła, przygotowywania spotkań z przedstawicielami instytucji finansowych, organizacji i prowadzenia wystąpień, wykładów, 

szkoleń podczas konferencji naukowych.

______________________
Wiodąca tematyka szkoleo:
_______________________
Rynek kapitałowy, analiza finansowa, zarządzanie jakością (Six Sigma).


