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rozgłośni na  żywo przeprowadzali wywiady  z wystawca-
mi i uczestnikami Targów.
Zaraz po tym  wydarzeniu  prezentowaliśmy  Uniwersy-

tet  na  podobnej  imprezie,  tym  razem  w Międzychodzie 
(17.10).  Natomiast  w dniach  18-19  października  uczest-
niczyliśmy we Wschowie w organizowanej przez Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego regionalnej akcji promocyjnej 
Fundusze Europejskie. Polska korzysta.  W namiotach 
ustawionych  na  wschowskim  rynku  odbywały  się  pokazy 
prezentujące jak środki finansowe pochodzące z Unii Euro-
pejskiej zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Wspólnie 
z pracownikami i studentami Uniwersytetu  przekonywali-
śmy mieszkańców regionu  jak ciekawą ofertę edukacyjną 
ma  UZ.  Zagadki logiczne  przygotowane  i poprowadzone 
przez dr Barbarę Mędryk  i dr Joannę Skowronek-Ka-
ziów z Wydziału  Matematyki,  Informatyki i Ekonome-
trii cieszyły  się  bardzo dużym  zainteresowaniem,  anga-
żując  uczniów oraz ich  nauczycieli do poszukiwania  pra-
widłowych  rozwiązań. Podczas drugiego dnia  imprezy po-
kazywaliśmy  osiągnięcia  konstruktorskie  studentów dzia-
łających w Akademickim Związku Motorowym  (i ich 
opiekuna  Zdzisława Wałęgi)  z Wydziału  Mechanicznego. 

Nie  zabrakło skutera  elektrycznego i pojazdu  hybrydowe-
go o wdzięcznej nazwie „buggy”. Wszyscy, którzy przyby-
li do centrum Wschowy mogli też  sprawdzić „swoją moc” 
i uczestniczyć  w projekcie  Zmierz swoją  siłę.  Chętnych 
nie brakowało. Rywalizowały ze  sobą całe pokolenia, za-
równo dzieci,  jak  i rodzice oraz dziadkowie. Zabawa była 
przednia, a zainteresowanie bardzo duże.
Na tym jednak nie koniec. Jeszcze w listopadzie (14.11) 

pojedziemy do Collegium Pollonicum w Słubicach na Tar-
gi Edukacji i Pracy pt. Edukacja – praca – kariera.

bIURO pROmOcjI / bIURO KaRIER

__ Dr Marek Sawerwain - wyDział elektrotechniki, inforMatyki  
i telekoMunikacji -ckziu elektryk w nowej Soli

__ PojazD hybryDowy  buggy  
- wyDział Mechaniczny

__zagaDki logiczne - wyDział MateMatyki, inforMatyki  
i ekonoMetrii

ogólnoPolSki 
tyDzień  
kariery – 2013

__ Lilia Smoła
biuro karier

Już  po  raz  piąty  Biuro  Karier  Uniwersytetu 
Zielonogórskiego  włączyło się  w  ogólnopolskie  działania 
związane  z promowaniem  wśród  studentów  świadomego 

planowania  rozwoju  własnej  kariery.  Podobnie  jak  w la-
tach poprzednich znaleźliśmy się wąskim gronie uniwersy-
tetów zaangażowanych w to przedsięwzięcie.
Biura  Karier  nie  często uczestniczą w OTK,  ze względu 

na termin niekorzystny dla środowiska akademickiego. Wo-
bec natłoku  zadań  jakie  są  związane  z rozpoczęciem no-
wego roku, najzwyczajniej w świecie „odpuszczają sobie” 
te działania.
Nam również nie jest łatwo, ale uważamy, że warto.
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b IURO KaRIER

Ogólnopolski Tydzień  Kariery  to nie  tylko dobra  okazja, 
by uświadomić studentom jak ważne jest zdobywanie do-
świadczenia  już  podczas  studiów,  czy  przypomnieć  jak 
pisać  CV  i jak  istotna  jest  autoprezentacja  czy  pierwsze 
wrażenie, ale to również świetny moment dla naszego biu-
ra, by intensywniej promować swoje działania wśród naj-
młodszych i starszych studentów.
Oferta przygotowana w tym roku była niezwykle bogata, 

przez 7 dni (14-18.X. 2013 r.) każdy znalazł coś dla siebie - 
jedni uczestniczyli w prezentacjach, wykładach czy warsz-
tatach, z innymi rozmawialiśmy osobiście przy naszych sto-
iskach na wydziałach.
Nie  byliśmy  sami,  wspólnie  z nami prezentowali się: 

Fundacja  Dr  Clown,  Akademia  Przyszłości,  Koło Młodych 
Dydaktyków,  Szlachetna  Paczka,  którzy  inspirowali stu-
dentów do działalności wolontariackiej  i pracy  w kole 
naukowym.  Zaprosiliśmy  także  Ośrodek  Wspierania  Eko-

nomii Społecznej,  który  zachęcał  studentów i absolwen-
tów do tworzenia spółdzielni socjalnych.
Ponadto w poniedziałek  studenci spotkali się  z pracow-

nikami firm  Molex  i Audit,  które  zaprezentowały  oferty 
pracy  i płatnych  staży, we wtorek  dołączyła  do nas  spół-
ka  ND  zajmująca  się  transportem  międzynarodowym 
oraz Urząd Celny, a w środę Fructofresh Group. Poza tym 
studenci z niepełnosprawnościami mogli przy  stoisku  BK 
porozmawiać osobiście z pełnomocnikiem rektora ds. stu-
dentów niepełnosprawnych.
Nie zabrakło gości z Niemiec. Z Federalnej Agencji Pracy 

z Frankfurtu  nad  Odrą  przyjechała  do naszych  germani-
stów Regina Gebhardt-Hille z bardzo ciekawą prezentacją 
pod tytułem Praca w Niemczech, Eures, Europass. Spotka-
nie  uatrakcyjniły  swoimi wystąpieniami nasze  absolwent-
ki: Agata Bajon (ekonomia i zarządzanie) i Anna Uberman 
(filologia germańska), obecnie pracownice WUP w Zielonej 
Górze.  Zawiłości rynku  pracy  panie  tłumaczyły  na  wła-
snych, osobistych przykładach, co zawsze najlepiej  trafia 
do słuchaczy i czego studenci słuchali z zapartym tchem.
Gościliśmy także Jolantę Malek i Sebastiana Szajka - spe-

cjalistów z Izby  Rzemieślniczej  w Cottbus,  którzy  zainte-
resowali studentów wykładem  na  temat  działalności izby, 
w kontekście rozwijania własnej działalności za naszą za-
chodnią granicą.
Po raz drugi zaprosiliśmy  do nas  specjalistów z Europej-

skiej  Akademii Dyplomacji z Warszawy.  Zbigniew Pisar-
ski, Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz Jason 
Worlledge,  dyrektor  wykonawczy  EAD  podpowiadali stu-
dentom  co zrobić,  jeśli interesuje  ich  zawód  dyplomaty. 
Prezentacja odbyła się w Kampusie A, na Wydziale Ekono-
mii i Zarządzania. Także na tym wydziale można było po-
szerzyć wiedzę na  temat marketingu  sieciowego. Wykład 
poprowadziła już sprawdzona specjalistka, praktyk w tym 
zakresie, Krystyna Jarczewska.
Bardzo ważne  w tygodniu  OTK  były  warsztaty  -  jeden 

pod  tytułem Przeskoczyć mur  - myśli i przekonania,  któ-
re  Cię  blokują,  prowadzony  przez licencjonowanego co-

acha  rozwoju  osobistego Annę  Ucińską  i drugi Postaw na 
przyszłość,  który  poprowadzili specjaliści z MCIZ Piotr 
Sys  i Karolina  Skoczylas.  Z obu  studenci byli bardzo za-
dowoleni,  tym  bardziej,  że  tym  razem warsztaty  odbyły 
się  bezpośrednio na wydziałach w Kampusie A,  skąd  zre-
krutowała się największa liczba uczestników, a nie w salce 
szkoleniowej BK w Kampusie B. Studenci nie musieli do nas 
jechać, za co w ich i swoim imieniu dziękujemy prodzieka-
nom WEiZ i WEIiT, doktorom  inżynierom: Piotrowi Kułyko-
wi i Jackowi Rusińskiemu, którzy nam to umożliwili.
Cel  naszych  działań  został  osiągnięty.  Podczas  Ogól-

nopolskiego Tygodnia  Kariery  zainspirowaliśmy  studen-
tów do świadomego planowania swoich działań, do zdoby-
wania doświadczeń zawodowych podczas praktyk  indywi-
dualnych, pracy wolontariackiej czy w kołach naukowych. 
Daliśmy  możliwość  bezpośredniego kontaktu  z praco-
dawcami oraz podpowiedzieliśmy  jak  się  do takich  roz-
mów przygotować, żeby przejście z okresu nauki do etapu 
zdobywania pracy było jak najmniej  stresujące  i jak naj-
bardziej satysfakcjonujące.
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