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__ Monika Rutkowska
Biuro Karier

Od 17 do 20 października br. Biuro Karier kolejny raz zor-
ganizowało na naszej uczelni Ogólnopolski Tydzień Kariery 
- coroczną akcję Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Za-
wodowych, mającą na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw 
i działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Tego-
roczna edycja odbyła się pod hasłem Bądź autorem swojej 
kariery. Hasło jest wskazówką, że decyzje edukacyjno-za-
wodowe powinniśmy podejmować świadomie i samodziel-
nie, biorąc pod uwagę i analizując swoje cele, okoliczności  

OgólnOpOlski  
Tydzień kaRieRy 2016

dali eksperci ds. rekrutacji i rynku pracy z firmy IDEA HR.  
we wtorek 18 października podczas warsztatu pt. Rozmo-
wa rekrutacyjna, czyli nie taki diabeł straszny.

W środę 19 października odbyła się uroczysta inaugura-
cja II edycji Perceptus IT Security Academy na Wydziale 
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Firma Percep-
tus po raz drugi będzie organizowała cykl wykładów oraz 
warsztatów praktycznych, poświęconych tematyce bezpie-
czeństwa informatycznego. Akademia jest przeznaczona 
dla studentów ambitnych, dla których ważny jest rozwój 
zawodowy, chcących uzyskać specjalistyczną wiedzę o naj-
nowszych osiągnięciach technologicznych, a także zdobyć 
praktyczną wiedzę i cenne doświadczenie.

i warunki, przy profesjonalnej pomocy doradcy zawodowe-
go. W związku z tym, przygotowaliśmy ciekawe warsztaty  
i wykłady otwarte dla studentów, którzy chcieliby nabyć nowe 
kompetencje i umiejętności pożądane przez pracodawców.

W poniedziałek 17 października br. w naszym Informato-
rium przy al. Wojska Polskiego 69, dyżur pełniły koordynatorki 
programów: Erasmus i MOST, podczas którego udzielały zain-
teresowanym informacji, jak wyjechać na semestr na inną 
uczelnię lub za granicę. W holu budynku A-16 oferowała pra-
cę naszym studentom firma Call Center Dynamic Sales S.A. 
Równolegle na Kampusie A odbyła się prezentacja Przyszłość 
doradztwa finansowego w Polsce, przygotowana przez Szy-
mona Gruszkę z firmy doradczej Platinum Eye, który zachęcał 
studentów Wydziału Ekonomii i Zarządzania do rozpoczęcia 
kariery zawodowej w branży finansowej.

Rozmowa kwalifikacyjna to stresujący moment, ale na 
szczęście można się do niej przygotować i uniknąć ewen-
tualnych potknięć. Na co uważać i o czym absolutnie nie 
można zapomnieć, na to pytanie i wiele innych odpowia-

Natomiast w czwartek, 20 października br. w Kampusie 
B podczas „Warsztatu Rozwoju Zawodowego” przygotowa-
nego przez doradców kariery z Fundacji od A do Z, uczest-
nicy mieli okazję do zidentyfikowania swojego potencjału 
zawodowego oraz określenia własnej drogi zawodowej. 
Kolejną naszą propozycją był wykład otwarty Oko w oko 
z rekruterem, czyli jak dobrze wypaść na rozmowie re-
krutacyjnej, skierowany do osób zaczynających przygodę  
z rynkiem pracy – studentów i absolwentów, którzy chcie-
liby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tego, jak pisać CV, 
jak skutecznie szukać pracy, jak przygotować się do roz-
mowy kwalifikacyjnej, czy jak poradzić sobie ze stresem.

Mamy nadzieję, że czas poświęcony na uczestnictwo  
w OTK 2016’ nie był dla studentów czasem straconym. Na-
szym celem było promowanie wśród studentów świadome-
go planowania rozwoju własnej kariery.


