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studentów: WMIE, WFA, WPA, WEZ, WPSNoZ, WM, a także
prezentowano oferty praktyk, staży, pracy w budynku Neofilologicum w Campusie B.
Z piątkowej oferty Kina na życzenie skorzystali nie tylko
studenci, ale także uczniowie III LO w Zielonej Górze, być

może nasi przyszli kandydaci na studia w naszej uczelni.
Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery przeprowadziliśmy pod hasłem Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? I
choć przyjaźń to niełatwa i czasami bolesna, zdecydowanie
warto ją rozwijać i pielęgnować.

Światowy
Tydzień Przedsiębiorczości
__Lilia Smoła
Biuro Karier

__fot. biuro karier

Jeszcze nie opadły emocje związane z organizacją Ogólnopolskiego 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. Organizowany od 2008 r. w 143 krajach świata, w tym w Polsce.
Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym
zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości organizują bezpłatne 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 Karier. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów, konsultantów
i specjalistów.
Jednym z nich była Sylwia Hollett, specjalistka z Inkubatora Przedsiębiorczości. Z możliwości konsultacji skorzystali 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 studentów do rozpoczynania działalności gospodarczej, a studenci, że otrzymali obszerne odpowiedzi na nurtujące ich
pytania i wątpliwości.
Nie jest łatwo rozeznać się w polskim prawie pracy, które każdy przedsiębiorca powinien mieć w małym paluszku.
Prawo Pracy w pigułce to temat wykładu, który zapropono-

waliśmy studentom we współpracy z prawnikiem z Okręgowego Inspektoratu Pracy. Skorzystali z niego nie tylko studenci, ale także absolwenci, którym nieznajomość prawa
zaczęła już doskwierać.
Przedsiębiorcy zrzeszają się w różnych gremiach, jednym
z nich jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, której menadżer do spraw rozwoju i innowacji spotkał się ze studentami
i absolwentami na wykładzie Działalność gospodarcza a Izba
Przemysłowo Handlowa. Studenci z wykładu byli bardzo zadowoleni i podziękowali prowadzącemu gromkimi brawami.
Kolejną propozycją tegorocznego ŚTP było spotkanie
z koordynatorką ds. organizacji imprez z dużej ogólnopolskiej 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 wielokrotnego zachęcania prowadzącej. Dopiero po wykładzie zadawali pytania indywidualnie.
Tego samego dnia na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki 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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Na zakończenie Tygodnia ponownie zaproponowaliśmy
spotkania indywidualne ze specjalistą. Tym razem był to
ekspert z Agencji Rozwoju Regionalnego. Konsultacje dotyczyły administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia
działalności gospodarczej. Nie wszyscy studenci dotarli na
umówione spotkanie. Niestety, nie zawsze zawiadamiając
BK o zmianie planów. Takie niefrasobliwe podejście niektórych osób bardzo utrudniło właściwe zaplanowanie pracy
konsultanta. To smuci, ale przecież ŚTP to inicjatywa nie

dla wszystkich. Jest dla tych, którzy mają marzenia, ale
nie do końca wiedzą jak je zrealizować.
Zależy nam, żeby studenci planując swoje życie zawodowe poważnie rozważali możliwość założenia własnej firmy.
Żeby nie bali się realizować własne pomysły, żeby śmiało
patrzyli w przyszłość. Biuro Karier to miejsce, gdzie znajdą
wiedzę i inspirację do tego, by sięgać wyżej i wyżej. Tylko
od nich zależy jak i czy z tego skorzystają.
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II Dni Polsko-Niemieckie
na Uniwersytecie Zielonogórskim
03-2 1 pa ź dz i er n i k a 2 0 1 4 r.

II Dni Polsko-Niemieckie na Uniwersytecie Zielonogórskim, podobnie jak I Dni Polsko-Niemieckie w 2013 r. oraz
dziesięć edycji Dni Niemieckich w latach 2003-2012, zainicjowało Centrum Kultury i Języka Niemieckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dni rozpoczęła „Akcja Jabłuszko”
przeprowadzona przez młodzież szkół średnich w mieście.
Akcję tę od początku, czyli od 2003 r. wspiera Urząd Miasta
Zielona Góra.
Studenci Wydziału Artystycznego UZ z Instytutu Sztuk
Wizualnych wzięli udział w organizowanym po raz dziesiąty konkursie na plakat imprezy. Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz wręczenie pism gratulacyjnych zwycięzcom
odbyło się 7 października w Galerii Rektorat przy ul. Licealnej 9. Nagrody za trzy najlepsze projekty w Konkursie na
Plakat II Dni Polsko-Niemieckich ufundował JM Rektor UZ
prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński.
Urząd Miasta Zielona Góra oraz Euroregion Sprewa, Nysa,
Bóbr umożliwiły zorganizowanie wystawy projektów plaka-

tów nadesłanych na konkursy z lat 2005-2014 oraz zbioru
wycinanek podarowanych CKiJN UZ przez artystkę z Niemiec
- Erikę Schirmer z Nordhausen. Wystawa odbyła się w partnerskim mieście Zielonej Góry Zittau. Wystawa ta w 2015 r.
zostanie pokazana jeszcze w Cottbus i Frankfurcie/O.
W szkołach podstawowych i przedszkolach odbyły się
spotkania z kulturą i językiem niemieckim. W WiMBP im. C.
Norwida jak co roku przygotowano dla szkół podstawowych
imprezę pod hasłem Gry i zabawy z Językiem Niemieckim.
W Gimnazjum nr II młodzież wzięła udział w konkursie
z polskimi i niemieckimi przysłowiami.
15 października w auli UZ przy ul. Podgórnej odbył się
koncert Polsko-Niemieckiej Orkiestry Młodzieżowej z Zielonej Góry i Frankfurtu/O pod dyrekcją dwóch dyrygentów,
pracowników Instytutu Muzyki UZ - prof. Macieja Ogarka
i prof. Bartłomieja Stankowiaka. Podczas koncertu teksty
literackie po polsku i po niemiecku wygłaszali uczniowie
Zespołu Szkół Europejskich dr. Rahn w Zielonej Górze.
W Zespole Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Ucz się języka sąsiada” dla nauczycieli języka niemieckiego z naszego miasta
i nauczycieli z Cottbus.
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__Barbara Krzeszewska-Zmyślony
Centrum Kultury i Języka Niemieckiego UZ
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