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Prezentacja  
firmy StreamSoft na Uz

wykłady ze SPołecznej 
odPowiedzialności BizneSU

__ Marek Leśniak 
Biuro karier

10 grudnia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz 
Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
odbyły się prezentacje zielonogórskiej firmy Streamsoft, 
która od ponad 20 lat produkuje i wdraża oprogramowanie 
dla firm z różnych branż. Historia rozwoju firmy jest ściśle 
związana z rozwojem informatyki w naszym regionie.

Celem prezentacji na Wydziale Ekonomii i Zarządza-

nia było między innymi promowanie programu pt.: Czas 
na doświadczenie, w ramach którego firma zapraszała 
do podjęcia pierwszej pracy. Do wyboru zaproponowano 
Działy: Marketingu lub Telemarketingu. Program skierowa-
no w szczególności do absolwentów uczelni i studentów V 
roku studiów. Oferta przeznaczona była dla osób zainte-
resowanych sposobami budowania marki w branży IT oraz 
wszystkich pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe.

Studenci Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Teleko-
munikacji zapoznali się z zasadami corocznego konkursu 
dla programistów - studentów szkół wyższych. Konkurs 
składa się z trzech etapów, w których uczestnicy rozwią-

zują określone zadania. Na autorów najlepszych rozwiązań 
czeka nagroda w postaci płatnego stażu w Dziale Produkcji 
Oprogramowania firmy Streamsoft.

Pracodawcy bardzo sobie cenią tę formę współpra-
cy z naszym biurem. Poprzez obecność na naszej uczelni 
mogą bezpośrednio spotkać się i porozmawiać ze studen-
tami, przedstawiając jednocześnie swoją ofertę. Tak było 
w trakcie poprzednich prezentacji i teraz. Po prezenta-
cjach, zainteresowani ofertą studenci licznie przybywali 
mniejszymi i większymi grupami do stoiska firmy w holu 

WEiZ. Pytali pracownice działu HR, Aleksandrę Szczeciak 
i Natalię Darmochwał, o zasady uczestnictwa w programie 
i konkursie. Padały też pytania o możliwości podjęcia pracy 
w firmie, jej plany rozwoju i osiągnięcia.

Przygotowana prezentacja z całą pewnością jest kolej-
nym krokiem przybliżającym naszą uczelnię do rynku pra-
cy. W tym przypadku efektem finalnym współpracy jest 
zatrudnienie naszych studentów i absolwentów.

Ważnym elementem, bez którego realizacja tego wy-
darzenia nie byłaby możliwa, jest współpraca z władzami 
wydziałów WEiZ oraz WEIiT, za którą w tym miejscu ser-
decznie raz jeszcze dziękujemy.

__ Kamil Miłkowski
Biuro karier

W dniach 18-19 grudnia 2013 r. Biuro Karier UZ oraz Am-
basadorzy CSR z ramienia Ligi Odpowiedzialnego Biznesu za-
prosili studentów pierwszego roku zarządzania oraz ekonomii 

na wykłady o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)*.
Podczas wykładu Ambasadorzy - Daria Lisiecka i Piotr 

Nieporowski, przedstawili możliwości i cele wdrażania 
strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wymagane 
do tego praktyczne narzędzia oraz korzyści płynące z im-
plementowania idei CSR. Wyróżnili także podstawowe fila-


