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Początek roku akademickiego oznacza w Biurze Karier 
Ogólnopolski Tydzień Kariery. Już po raz czwarty byliśmy 
jego organizatorem na Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Naszym celem było promowanie wśród studentów świa-
domego planowania rozwoju własnej kariery. Obecnie na 
trudnym rynku pracy wygrywają Ci, którzy kończąc studia 
dysponują już pewnym kapitałem w postaci doświadcze-
nia, które zdobywa się podczas praktyk, staży, pracy wo-
lontariackiej, czy na warsztatach i szkoleniach.

Nasze uniwersyteckie BK jest jednym z nielicznych 
biur karier w Polsce, które angażują się w działania 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jest to duże, dodatko-
we przedsięwzięcie, w terminie dla środowiska uniwer-
syteckiego bardzo niekorzystnym. Studenci dopiero roz-
poczynają rok akademicki, jeszcze trudno ich namówić 
do aktywnych działań, nie zawsze są już stałe plany za-
jęć, niełatwo zaplanować dogodny dla studentów termin 
warsztatów czy prezentacji, niemniej jednak uważając, 
że każde działanie, które pomoże naszym studentom ła-
twiej zaistnieć na niestabilnym rynku pracy, jest warte 
dodatkowego trudu, dlatego też kolejny raz podjęliśmy 
się jego organizacji. 

Podczas OTK, przez 7 dni (15-20, pażdziernika 2012 r.) 
każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie - jedni 
wybrali prezentacje, warsztaty czy wolontariat, inni oso-
biste rozmowy z pracownikami Biura Karier. 

Budynki naszej uczelni są rozproszone po całym mieście, 
nasze biuro ma siedzibę w Kampusie B przy al. Wojska 
Polskiego, dlatego w tygodniu kariery byliśmy dostępni 
nie tylko w naszej macierzystej siedzibie, ale w ramach 
„Open Office” – od poniedziałku do piątku - spotykaliśmy 
się ze studentami na wydziałach. Stworzyliśmy wspólne 
stoisko z Fundacją Dr Claun i Akademią Przyszłości, którzy 
zachęcali studentów do działalności wolontariackiej.

Ponadto na Wydziale Matematyki, Informatyki i Eko-

nometrii odbył się Samsung Open Day. Znana wszystkim 
firma Samsung proponowała studentom uczestnictwo 
w wykładzie na temat technologii stosowanych 
w Samsungu, prezentacje na temat środowiska pracy 
z osobami z działu personalnego i inżynierami. Ponadto 
przywiozła oferty pracy, staży i praktyk. 

To nie jedyna firma, która odwiedziła UZ w tygodniu ka-
riery. Z Poznania przyjechała spółka Sii z prezentacją: Jak 
znaleźć dobrą pracę na rynku IT- oferty pracy dla inżynie-
rów - spotkanie z praktykami. To działanie zgromadziło 
na ulicy Ogrodowej, gdzie tymczasowo rezyduje Wydział 
Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji, ponad 
setkę studentów, którzy po zakończonym, świetnym wy-
stąpieniu zostali, żeby zadawać dodatkowe pytania do-
świadczonym rekruterom oraz wypełniać firmową ankietę. 
W Zielonej Górze na co dzień nie spotykamy dyplomatów 
- to nie znaczy, że któryś z naszych studentów nie może 

wybrać właśnie takiej ścieżki kariery. Żeby ją studen-
tom przybliżyć zaprosiliśmy na UZ specjalistę z Akademii 
Młodych Dyplomatów z Warszawy, który podpowiedział 
studentom co zrobić, jeśli interesuje ich właśnie taka dro-
ga w przyszłości. Prezentacja zawodu dyplomaty, zainte-
resowała głównie politologów i odbyła się w Kampusie B, 
gdzie odbywają zajęcia pedagodzy i humaniści.

Bardzo ważne w organizowanym przez nas tygodniu ka-
riery były warsztaty - jeden pod tytułem: Coaching jako 
droga rozwoju osobistego, i drugi: Planowanie kariery za-
wodowej. Z obu studenci byli bardzo zadowoleni, czemu 
dali wyraz wypełniając naszą ankietę, w której bardzo 
wysoko ocenili prowadzących i wiedzę wyniesioną z zajęć. 

Już po zakończeniu głównego tygodnia obchodów OTK, 
29 października 2012 r. studenci z Wydziału Ekonomii 
i Zarządzania wzięli udział w prezentacji firmy Precision 
Marketing Group.

PMG od lat oferuje studentom możliwość odbycia płat-
nej praktyki w USA. Wszyscy, którzy chcieliby podszkolić 
język angielski w biznesie, nabyć umiejętności komunika-
cyjne, kompetencje kulturowe czy zarobić trochę pienię-
dzy podczas płatnej praktyki, dowiedzieli się co trzeba 
zrobić, jakie koszty ponieść i ile można zyskać uczestni-
cząc w programie. Spotkanie odbyło się w języku angiel-
skim.

Z żalem stwierdzamy, że w tym roku nie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem piątkowe Kino na życzenie, 
podczas którego studenci mogli w naszej salce szkolenio-
wej oglądać filmy instruktażowe z zakresu rynku pracy 
i rozwoju własnej osobowości, być może dlatego, że filmy 
z naszej filmoteki były dostępne dla studentów i absol-
wentów podczas wakacji, w związku z akcją Lato filmowe 
z Biurem Karier. W przyszłym roku zaproponujemy studen-
tom w zamian coś innego, już pojawiło nam się kilka no-
wych pomysłów na 5. – jubileuszowy OTK.
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