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Wizyta studyjna na uz

targach w 2003 r., uczestniczyło niewiele ponad 10 firm.  
W tegorocznej edycji wzięło udział 70 wystawców (w tym 
6 ekspertów) z najróżniejszych branż, od szeroko repre-
zentowanej branży mechanicznej poprzez IT, samocho-
dową, farmaceutyczną, budowlaną. Były obecne: służba 
celna, wojsko oraz agencje pośrednictwa pracy.

Przekrój terytorialny wystawców był równie szeroki. 
Gościliśmy 21 firm zielonogórskich, 5 warszawskich, 4 go-
rzowskie, 3 przedstawicieli Świebodzina, 2 z Wrocławia, 
poza tym ze Szczecina, Poznania, Nowej Soli, Żar a nawet 
z Pruszcza Gdańskiego. Wyjątkowo licznie w tym roku po-
jawiły się także firmy niemieckie, zarówno stali bywalcy 
jak i przedstawiciele nowych przedsiębiorstw w celu ro-
zeznania rynku pracy. W przyszłym roku, jak zapewniali, 
zaprezentują się już z własnym stoiskiem.

BK przedstawiało także oferty pracy firm, które nie mo-
gły wziąć udziału w imprezie, ale przysłały swoje ulotki 
i plakaty wraz z ofertami pracy. Nie zapomniano również 
o osobach planujących założenie własnej firmy. Swoją ofer-
tę dla nich przygotowały instytucje na co dzień zajmujące 
się promowaniem przedsiębiorczości oraz problematyką 
zatrudnienia.

Jak co roku studenci i absolwenci uczestniczyli w warsz-
tatach, wykładach i prezentacjach firm, przygotowanych 

przez praktyków - pracowników przedsiębiorstw biorących 
udział w targach. Wiedza nabyta podczas tych zajęć na 
pewno zaprocentuje w czasie procesu kwalifikacyjnego. 
Nie straszny im będzie assessment center ani żaden inny 
sposób rekrutacji.

Miłym rezultatem Targów są częste, jak w żadnym roku, 
pochwały od pracodawców dotyczące przygotowania stu-
dentów do targów. Zainteresowani przybyli wyjątkowo 
licznie, mniej niż zwykle było przypadkowych osób, czyli 
przysłowiowych targowych „Apaczy” (a pacze jakie gadże-
ty mogę wziąć:) ). Dominowały osoby świadome, przygoto-
wane do właściwego wykorzystania imprezy.

Do cieszącego wzrostu świadomości naszych studentów 
na pewno przyczyniła się działalność i obecność Amba-
sadorek BK, przedstawicielek wydziałów - którym z tego 
miejsca jeszcze raz pięknie dziękujemy - a także przygo-
towany przez nasze biuro „Alfabet targowy” zawierający 
porady dla odwiedzających czy też codzienna nasza praca. 
Tegoroczne targi możemy zdecydowanie uznać za udane 
i miejmy nadzieję, że przyszłoroczne, XIII Targi Pracy będą 
podobne.

__ Lilia Smoła
Biuro Karier

4 kwietnia 2014 r. w Kampusie B odbyło się spotkanie 
kadry zarządzającej oświatą ze Słowenii, Holandii, Ma-
cedonii, Austrii, Niemiec i Norwegii z pracownikami Biu-
ra Karier oraz naukowcami UZ. Wizyta studyjna odbywała 
się w ramach Programu Comenius pod hasłem: Uczenie się 
przez całe życie, a poświęcona była głównie zagadnie-
niom europejskich standardów w kształceniu zawodowym 
i doradztwie zawodowym oraz reali-
zacji praktyk zawodowych. Spotkanie 
otworzył prorektor ds. studenckich 
prof. Wojciech Strzyżewski, a zaraz po 
nim prezentację naszej uczelni świetnie 
przedstawiła specjalistka ds. promocji 
- mgr Małgorzata Ratajczak-Gulba. Po 
niej mgr Kamil Miłkowski, tak ciekawie 
opisał codzienną pracę Biura Karier, że 
goście dopytywali się jak liczny jest 
personel biura, skoro dysponuje tak bo-
gatą ofertą. Byli zaskoczeni, że to tylko 
4 osoby. Kolejnym punktem programu 
był kierunek zamawiany - matematyka, 
który przedstawił mgr Andrzej Majczak 
z Wydziału Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii.

Na zakończenie, nawiązując do hasła 
Uczenie się przez całe życie, dr Edward 

Jakubowski zaprezentował kierunek politologia 40 +. Po-
mysł politologów wzbudził tak duże zainteresowanie gości, 
że pytaniom nie było końca, a dyskusja na ten temat trwa-
ła, podobno, do późnych godzin wieczornych.

Goście odwiedzili też Wydział Pedagogiki Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu oraz Bibliotekę Uniwersytecką. Wizyta 
była okazją do prezentacji i wymiany doświadczeń w za-
kresie kształcenia zawodowego i otworzyła szansę do na-
wiązania kontaktów zagranicznych w ramach nowych pro-
gramów Erasmus +.

b IURO KaRIER
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