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B IURO KARIER

__ Lilia smoła
biuro karier

Ostatnio dużo się mówi o braku pracy dla humanistów, 
w Biurze Karier  UZ nie skupiamy się na narzekaniu, tylko 
wskazujemy humanistom różnorodne ścieżki kariery i roz-
woju. Czasem takie, których sami nie braliby pod uwagę. 

 Na co dzień w Zielonej Górze nie spotykamy dyploma-
tów, ale to nie znaczy, że nasi studenci i absolwenci nie 
mogą marzyć o  pracy w służbie dyplomatycznej czy insty-
tucjach międzynarodowych. 

Żeby marzenia mogły się konkretyzować, zaprosiliśmy at-
taché w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP,  Anitę Sęk, 
do poprowadzenia wykładu pod tytułem: Ścieżki rozwoju 
i kariery dla humanistów.

19 października 2015 r. ponad stuosobowa grupa studen-
tów otrzymała precyzyjne wskazówki, jak przygotować się 
do pracy w dyplomacji. Studenci dowiedzieli się, jak funk-
cjonuje służba dyplomatyczna w Polsce, jakie wymagania 
muszą spełniać kandydaci, jak wyglądają procedury rekru-
tacyjne, jak się do nich przygotować oraz kiedy odbywa się 
najbliższy konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną. 

W dyplomacji XXI wieku potrzebna jest nie tylko wiedza, 
ale także umiejętność skutecznego prowadzenia negocja-
cji, prezentacji, obrony interesów czy sprawnego zarzą-
dzania zasobami. 

Kto, jak  nie humaniści, zrobi to najlepiej? 
Wykład został przeprowadzony we współpracy z Regio-

nalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, z którym BK 
UZ nawiązało owocną współpracę już w ubiegłym roku aka-
demickim. Dzięki organizacyjnemu i finansowemu wspar-
ciu RODM, nasi studenci nieodpłatnie uczestniczyli także 
w bardzo drogich warsztatach, przygotowujących do kon-
kursów rekrutacyjnych w instytucjach unijnych. Dziękuje-
my.   

Anita Sęk – attaché w MSZ RP, piłkarka w drużynie MSZ. 
Ukończyła aplikację dyplomatyczno-konsularną. Absol-
wentka Kolegium Europejskiego w Brugii (EU International 
Relations and Diplomacy) oraz Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Stypendystka LLP ERASMUS na Uniwersytecie Wiedeń-
skim (2009). Badacz stosunków zewnętrznych UE w think 
tanku Trans European Policy Studies Association w Brukseli 
(2012-2013). Wcześniej stażystka w gabinecie Štefana Füle, 
komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i rozszerze-
nia w Komisji Europejskiej (2012), Departamencie Strategii 
Polityki Zagranicznej MSZ (2012), Parlamencie Europejskim 
(2011), Ambasadzie RP w Moskwie (2010), Instytucie Dyplo-
macji Kulturalnej (ICD) w Berlinie (2009) oraz Instytucie 
Spraw Publicznych w Warszawie (2009). Uczestniczka mię-
dzynarodowych projektów i konferencji. Członkini honoro-
wa Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. 

Członek-założyciel i była prezes stowarzyszenia Centrum 
Inicjatyw Międzynarodowych.

PraCa W dYPLoMaCJI? 
CzeMu nIe?
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