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świato-
wy tydzień 
Przedsiębior-
czości

Lilia Smoła

W dniach 12-18 listopada 2012 r. po raz piąty na świe-
cie, a po raz pierwszy na terenie województwa lubuskie-
go, zorganizowany został przez Biuro Karier UZ Światowy 
Tydzień Przedsiębiorczości. Jego pomysłodawcami są: były 
premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, brytyjska rządo-
wo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amery-
kańska Fundacja Kauffmana. Celem akcji jest tworzenie 
środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przed-
siębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, a także 
promowanie przedsiębiorczości tak, aby studenci planu-
jąc swoje życie zawodowe poważnie rozważali możliwość 
założenia własnej firmy. 

W ramach tego tygodnia przedsiębiorczości BK UZ za-
prosiło studentów i absolwentów do skorzystania z indywi-
dualnych konsultacji z zakresu zakładania oraz  prowadze-
nia działalności gospodarczej. Specjalista z Organizacji 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej - Bernadetta Holak, pod-
czas swego dyżuru nie miała praktycznie wolnej chwili, 
ponieważ  wcześniej zapisani studenci wypełnili jej cały 
czas swoimi pytaniami. Nie poruszano podstawowych pro-
blemów typu: jak założyć działalność gospodarczą czy jak 
obliczyć podatek. Studenci przybyli dobrze przygotowani 
i prosili o pomoc w rozwiązywaniu konkretnych i ważnych 
dla nich kwestii. 

Ponadto trenerzy i konsultanci ds. rekrutacji firmy 
Randstad, lidera na polskim rynku doradztwa personal-
nego i pracy tymczasowej, przeprowadzili dla studentów 
UZ praktyczny warsztat: Twój sukces na rozmowie kwa-
lifikacyjnej. W  trakcie 3-godzinnego spotkania studenci  
przygotowywali się do rozmów kwalifikacyjnych, aktyw-
nie uczestnicząc w zajęciach. Warsztat został oceniony 
bardzo wysoko przez uczestników i prowadzących. Obie 
strony były zadowolone, studenci z wyniesionej wiedzy  
i umiejętności, prowadzący natomiast bardzo chwalili  za-
angażowanie i  czynny udział naszych studentów. 

Kolejną ofertą kierowaną do studentów i absolwentów 
był udział w seminarium: Spółka komandytowa jako atrak-
cyjna forma prowadzenia działalności gospodarczej,  po-
dczas którego uzyskiwano wiedzę potrzebną do założenia 
tego typu działalności.

Program ŚTP przewidywał  także spotkania pracowników 
BK ze studentami Wydziału  Artystycznego: Instytutu Sztuk 

Wizualnych przy ul. Wiśniowej oraz Instytutu Muzyki przy 
ul. prof. Szafrana. Studenci, którym na co dzień trudniej 
jest dotrzeć do siedziby Biura Karier, która mieści się przy 
al. Wojska Polskiego, mieli nas u siebie do wyłącznej dys-
pozycji. Skorzystali z tego i na pewno stoiska Biura Karier  
na wydziałach wprowadzimy jako stały element promocji 
działań BK. 

Całkiem ekstra zaproponowano studentom udział  
w Giełdzie Pracy zorganizowanej w siedzibie BK, podczas 
której można było zdeklarować się do pracy dorywczej 
przy inwentaryzacji  jednego z zielonogórskich marketów 
budowlanych. 

W ubiegłorocznej edycji Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości wzięło udział ponad 100 państw. W kla-
syfikacji międzynarodowej, Polska plasuje się obecnie na 
czwartym miejscu pod względem liczby zorganizowanych 
w ramach ŚTP eventów. Dobrze, że i my mamy w tym swój 
udział.
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