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Biuro Karier

Po raz pierwszy Ogólnopolski Tydzień Kariery na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim Biuro Karier zorganizowało w paź-
dzierniku 2009 r. Była to nowa akcja Stowarzyszenia Do-
radców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, 
inspirująca ogólnopolskie i lokalne inicjatywy środowisk 
doradców zawodowych, na rzecz wspomagania drogi do 
zawodu, pracy i kariery. Potem, co roku, październik roz-
poczynaliśmy intensywną pracą, proponując studentom 
udział w naszych akcjach związanych z OTK. W międzycza-
sie nasza praca została nawet dostrzeżona przez specjali-
stów i otrzymaliśmy ogólnopolskie wyróżnienie i nagrodę.

W tym roku organizowaliśmy OTK już po raz szósty. Trud-
no się robi coś po raz pierwszy. Drugi i trzeci … już łatwiej, 
ale co zrobić, kiedy organizuje się te samą imprezę po raz 
kolejny? Jak stale studentom proponować coś nowego, coś 
co ich przyciągnie i zaciekawi? Coś co zaprocentuje w przy-
szłości? 

Mamy parę sprawdzonych pomysłów, ale co roku szukamy 
nowych inspiracji. Pracujemy ze „starymi”, wypróbowany-
mi, ale szukamy też nowych współorganizatorów.

Informacja to nasze bogactwo – takie nastały czasy, że 
jeśli nie mamy do niej dostępu, to trudno nam reagować 
adekwatnie na dynamiczne zmiany w otaczającym nas 
świecie. Nie inaczej jest, kiedy szukamy pracy. To czy ją 
znajdziemy i jak szybko to nastąpi, zależy między innymi 
od tego jak jesteśmy sprawni w analizowaniu rynku pracy. 
Warsztat Bezstresowe poszukiwanie pracy- poznaj metody 
rekrutacji pomagał studentom poznać jego zawiłości.

Ponieważ w tego typu zajęciach może uczestniczyć jedno-
razowo niewielka liczba osób, po południu zaproponowaliśmy 
studentom i absolwentom pogłębienie wiedzy podczas wykła-
du z elementami warsztatu pt. 7 sekretów rozmowy rekru-
tacyjnej - jak olśnić rekrutera i zdobyć upragnioną posadę.

Prowadzący podpowiadał studentom jak przygotować się 
do rozmowy kwalifikacyjnej, o czym najczęściej zapomi-
nają kandydaci do pracy, jak znajdować oferty pasujące 
właśnie do nich.

Kolejna propozycja była adresowana do filologów i do 
tych, których pasją są języki obce. Do osób, które w przy-
szłości planują pracować jako zawodowi tłumacze w przed-
siębiorstwie, czy tworząc np. szkołę językową chcą pra-
cować na własny rachunek. Zawiłości nie tylko językowe, 
czyli z praktyki tłumacza to wykład , który okazał się 
„strzałem w dziesiątkę”. W półtoragodzinnym spotkaniu 
uczestniczyło 137 osób, a prowadząca jeszcze ponad 2 go-
dziny rozmawiała ze studentami indywidualnie odpowiada-
jąc na nurtujące ich pytania.

Wzorem lat ubiegłych w holach obu kampusów do zain-
westowania w swoją karierę w ramach wolontariatu zapra-
szali naszych studentów: Akademia Przyszłości i DR Clown. 
Zawsze po takich imprezach przybywa kilku nowych wo-
lontariuszy.

W ramach szóstego OTK nie zapomnieliśmy także o spo-
tkaniach z pracodawcami.

W tym tygodniu odwiedzili naszą uczelnię: Fructofresh, 
Lumel, ND Polska, Saint-Gobain Sekurit Hanglas Polska 
oraz Astec. Pracodawcy przedstawili studentom oferty 
pracy, praktyk i płatnych staży. Niech żałują ci, którzy nie 
uczestniczyli w spotkaniach i nawet nie dali sobie szansy 
na skorzystanie z ciekawych propozycji.

Dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów cie-
szył się, zorganizowany już po raz drugi, tym razem w kam-
pusie A: Dzień Służb Mundurowych. Przedstawiciele Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych, Służby Celnej 
i Agencji Wywiadu przybliżali studentom pracę swoich 
służbach i inspirowali młodych ludzi do rozważenia ścieżki 
kariery w swoich formacjach. Opowiadali o wymaganiach 
i możliwościach jakie stwarza praca w ich resortach. Stu-
denci z wielką uwagą słuchali kolejnych prowadzących, 
a po skończonym spotkaniu nie zabrakło szczegółowych py-
tań, głównie absolwentów.

Przed wykładem prowadzących zaprosił do siebie dziekan 
Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji dr 
hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ, żeby z praktykami 
przedyskutować pomysły powołania nowych kierunków stu-
diów na wydziale. Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja.

Podczas OTK ramach tzn. Open Office Biuro Karier wę-
drowało ze swoim stoiskiem po całej uczelni. Odwiedzono 
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studentów: WMIE, WFA, WPA, WEZ, WPSNoZ, WM, a także 
prezentowano oferty praktyk, staży, pracy w budynku Neo-
filologicum w Campusie B. 

Z piątkowej oferty Kina na życzenie skorzystali nie tylko 
studenci, ale także uczniowie III LO w Zielonej Górze, być 

ŚwiaTOwy  
Tydzień przedSiębiOrczOŚci

może nasi przyszli kandydaci na studia w naszej uczelni.
Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przeprowadzi-

liśmy pod hasłem Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? I 
choć przyjaźń to niełatwa i czasami bolesna, zdecydowanie 
warto ją rozwijać i pielęgnować.

__ Lilia Smoła
Biuro Karier

Jeszcze nie opadły emocje związane z organizacją Ogól-
nopolskiego Tygodnia Kariery, a już rozpoczęły się kolejne 
dni pełne wrażeń związanych z tegorocznym Światowym 
Tygodniem Przedsiębiorczości. ŚTP to międzynarodowy 
projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę 
wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Orga-
nizowany od 2008 r. w 143 krajach świata, w tym w Polsce.

Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym 
zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości organizują bez-
płatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające 
zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej 
działalności gospodarczej.

Organizatorami ŚTP na UZ było, po raz trzeci, Biuro Ka-
rier. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów, konsultantów 
i specjalistów.

Jednym z nich była Sylwia Hollett, specjalistka z Inkuba-
tora Przedsiębiorczości. Z możliwości konsultacji skorzy-
stali ci, którzy mają pomysł na biznes i chcą go rozwijać 
w Inkubatorze. Obie strony były zadowolone. Ekspertka 
z tego, że mogła podzielić się swoją wiedzą i zachęcić stu-
dentów do rozpoczynania działalności gospodarczej, a stu-
denci, że otrzymali obszerne odpowiedzi na nurtujące ich 
pytania i wątpliwości.

Nie jest łatwo rozeznać się w polskim prawie pracy, któ-
re każdy przedsiębiorca powinien mieć w małym paluszku. 
Prawo Pracy w pigułce to temat wykładu, który zapropono-

waliśmy studentom we współpracy z prawnikiem z Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy. Skorzystali z niego nie tylko stu-
denci, ale także absolwenci, którym nieznajomość prawa 
zaczęła już doskwierać.

Przedsiębiorcy zrzeszają się w różnych gremiach, jednym 
z nich jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, której me-
nadżer do spraw rozwoju i innowacji spotkał się ze studentami 
i absolwentami na wykładzie Działalność gospodarcza a Izba 
Przemysłowo Handlowa. Studenci z wykładu byli bardzo zado-
woleni i podziękowali prowadzącemu gromkimi brawami.

Kolejną propozycją tegorocznego ŚTP było spotkanie 
z koordynatorką ds. organizacji imprez z dużej ogólnopol-
skiej firmy. Wykład nosił tytuł Bicie rekordu Guinessa czyli 
jak w tydzień zorganizować imprezę dla tysiąca osób. Sala 
na wykładzie była pełna, szkoda tylko, że nasi studenci 
wstydzili się zadawania pytań na forum, mimo wielokrot-
nego zachęcania prowadzącej. Dopiero po wykładzie zada-
wali pytania indywidualnie.

Tego samego dnia na Wydziale Elektrotechniki, In-
formatyki i Telekomunikacji została podpisana umowa 
o współpracy pomiędzy firmą MetaPack a Uniwersytetem 
Zielonogórskim. To nowa możliwość wykorzystania wiedzy 
teoretycznej w praktyce, zdobycia doświadczenia podczas 
praktyk, realizowania swoich pomysłów w oparciu o firmę.

Co cieszy, to fakt, że zarówno prezes MetaPack jak i 90 proc. 
pracowników firmy okazało się być absolwentami naszej uczelni.

Spotkanie podczas podpisania umowy wykorzystano do 
zapoznania pracodawcy i studentów z ofertą Biura Karier, 
którą w krótkim, 10 minutowym, wystąpieniu przedstawiła 
mgr Lilia Smoła.
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