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12 listopada – 15 grudnia  2020 r. 

   

Termin Godzina Nazwa wydarzenia 
Osoba/organizacja 

prowadząca 
Dla kogo Informacje dodatkowe 

16 listopada 
2020 r. 

 
10.00-10.45 

Prelekcja  on-line 
„Start-up na start - w kilku krokach.  
Fundusze Europejskie na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej". 
 
 Prelekcja j dotyczy  zagadnień związanych  
z  bezzwrotnym i zwrotnym wsparciem 
finansowym ze środków Unii Europejskiej  dla 
osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy  
 

Anna Sabat, 
Specjalista ds. 
Funduszy 
Europejskich. 

STUDENCI i ABSOLWENCI 
PWSW 

Forma zajęć: Prelekcja on-line 
 
Miejsce realizacji: aplikacja MS 
TEAMS  
 
Zapisy na prelekcje dla Studentów i 
Absolwentów PWSW: 

 w aplikacja MS Teams — 
poprzez dołączenie do zespołu 
publicznego  „e-DNI KARIERY 
PWSW w Przemyślu 2020” 

lub 

 zgłoszenie na adres mailowy: 
drw@pwsw.pl - Formularz 
zgłoszeniowy do pobrania 

 
Telefon kontaktowy: 
16 735 52 04 

17 listopada 
2020 r. 

11.00-12.00 Prelekcja on-line 
„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?” 
 
Celem prelekcji jest  odpowiednie przygotowanie 
się do wejścia na rynek pracy, poznanie form 
wsparcia oferowanych przez instytucje działające 
na rynku pracy. 

 

Ewa Dybek 
Doradca zawodowy 
WUP 
 

STUDENCI i ABSOLWENCI 
PWSW 
 

Forma zajęć: Prelekcja on-line 
 
Miejsce realizacji: aplikacja MS 
TEAMS  
 
Zapisy na prelekcje dla Studentów i 
Absolwentów PWSW: 

 w aplikacja MS Teams — 
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Termin Godzina Nazwa wydarzenia 
Osoba/organizacja 

prowadząca 
Dla kogo Informacje dodatkowe 

poprzez dołączenie do zespołu 
publicznego  „e-DNI KARIERY 
PWSW w Przemyślu 2020” 
lub 

 zgłoszenie na adres mailowy: 

drw@pwsw.pl - Formularz 

zgłoszeniowy do pobrania 

Telefon kontaktowy: 
16 735 52 04 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych - 
klasy maturalne 
 

Zapisy:  
Zapisy klas dokonują Nauczyciele 
poprzez przesłanie formularza 
zgłoszeniowego do Akademickiego 
Biura Karier PWSW w Przemyślu na 
adres e-mail: drw@pwsw.pl 
 
Po przesłaniu formularza Nauczyciel 
otrzyma  link do prelekcji dla 
zgłoszonej klasy uczniów. 
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania 
 
Telefon kontaktowy: 16 735 52 04 

20 listopada 
2020 r.  

11.00 –11.45 Prelekcja on-line 
„Kompetencje przyszłości czyli czego 
oczekują od nas pracodawcy?” 
 
Podczas prelekcji  uczestnicy znajdą odpowiedź 
na następujące pytania: 

 Dlaczego tak trudno znaleźć dobrą 
pracę? 

 Z czego wynika fakt, że pracodawca 
oczekuje od absolwenta kilkuletniego 

dr Małgorzata 
Artymiak 
Psycholog, 
wykładowca 
akademicki 

STUDENCI i ABSOLWENCI 
PWSW 
 

Forma zajęć: Prelekcja on-line 
 
Miejsce realizacji: aplikacja MS 
TEAMS  
 
Zapisy na prelekcje dla Studentów i 
Absolwentów PWSW: 

 w aplikacja MS Teams — 
poprzez dołączenie do zespołu 
publicznego  „e-DNI KARIERY 
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Termin Godzina Nazwa wydarzenia 
Osoba/organizacja 

prowadząca 
Dla kogo Informacje dodatkowe 

doświadczenia?  

 Kwalifikacje, kompetencje, uprawnienia  
- czy to to samo czy jednak coś innego? 

 Jak poprawić swoją pozycję na rynku 
pracy? 

PWSW w Przemyślu 2020” 
lub 

 zgłoszenie na adres mailowy: 
drw@pwsw.pl - Formularz 
zgłoszeniowy do pobrania 

 
Telefon kontaktowy: 16 735 52 04 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych  

 
Zapisy:  
Zapisy klas dokonują Nauczyciele 
poprzez przesłanie formularza 
zgłoszeniowego do Akademickiego 
Biura Karier PWSW w Przemyślu na 
adres e-mail: drw@pwsw.pl 
 
Po przesłaniu formularza Nauczyciel 
otrzyma  link do prelekcji dla 
zgłoszonej klasy uczniów. 
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania 
 
Telefon kontaktowy: 16 735 52 04 
 

25 listopada 
2020 r.  

10.00-10.30                                                                                                                                                                       Prelekcja on-line  
„Recepta na karierę”    
 
Prelekcja ma na celu zapoznanie uczestników   
z uwarunkowaniami drogi do sukcesu 
zawodowego 
                                                    

Bogusława Jakubiec 
Doradca zawodowy 
PWSW 

STUDENCI i ABSOLWENCI 
PWSW 
 

Forma zajęć: Prelekcja on-line 
 
Miejsce realizacji: aplikacja MS 
TEAMS  
 
Zapisy na prelekcje dla Studentów i 
Absolwentów PWSW: 

 w aplikacja MS Teams — 
poprzez dołączenie do zespołu 
publicznego  „e-DNI KARIERY 
PWSW w Przemyślu 2020” 
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Termin Godzina Nazwa wydarzenia 
Osoba/organizacja 

prowadząca 
Dla kogo Informacje dodatkowe 

lub 

 zgłoszenie na adres mailowy: 
drw@pwsw.pl - Formularz 
zgłoszeniowy do pobrania 

 
Telefon kontaktowy: 
16 735 52 04 
 

27 listopada 

2020 r. 

10.00-11.00 Prelekcja on-line 
Matura! Kilka słów o motywacji do nauki  
 
Prelekcja dotycząca tego co motywuje do 
działania i osiągania wyznaczonych celów 

Ewa Dybek 

Doradca zawodowy 

WUP 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych – 
klasy maturalne 

Zapisy:  
Zapisy klas dokonują Nauczyciele 
poprzez przesłanie formularza 
zgłoszeniowego do Akademickiego 
Biura Karier PWSW w Przemyślu na 
adres e-mail: drw@pwsw.pl 
 
Po przesłaniu formularza Nauczyciel 
otrzyma  link do prelekcji dla 
zgłoszonej klasy uczniów. 
 
Telefon kontaktowy: 16 735 52 04 
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania 
 

2 grudnia  
2020 r. 

11.00-12.00 Prelekcja on-line 
„Doładuj swój mózg i rozbudź w sobie 
Einsteina –Sztuka kreatywnego myślenia” 
 
Prelekcja, której celem jest zapoznanie 
uczestników  z wpływem kreatywnego myślenia 
na życie człowieka 

Ewa Dybek 
Doradca zawodowy 
WUP 
 

STUDENCI i ABSOLWENCI 
PWSW 
 

Forma zajęć: Prelekcja on-line 
 
Miejsce realizacji: aplikacja MS 
TEAMS  
 
Zapisy na prelekcje dla Studentów i 
Absolwentów PWSW: 

 w aplikacja MS Teams — 
poprzez dołączenie do zespołu 
publicznego  „e-DNI KARIERY 
PWSW w Przemyślu 2020” 
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Termin Godzina Nazwa wydarzenia 
Osoba/organizacja 

prowadząca 
Dla kogo Informacje dodatkowe 

lub 

 zgłoszenie na adres mailowy: 
drw@pwsw.pl - Formularz 
zgłoszeniowy do pobrania 

 
Telefon kontaktowy: 
16 735 52 04 
 

Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych  

Zapisy:  
Zapisy klas dokonują Nauczyciele 
poprzez przesłanie formularza 
zgłoszeniowego do Akademickiego 
Biura Karier PWSW w Przemyślu na 
adres e-mail: drw@pwsw.pl 
 
Po przesłaniu formularza Nauczyciel 
otrzyma  link do prelekcji dla 
zgłoszonej klasy uczniów. 
 
Telefon kontaktowy: 16 735 52 04 
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania 
 

2 grudnia  
2020 r.  

10:00 – 
11:00 

Prelekcja on-line 
„Start-up na start - w kilku krokach. 
Fundusze Europejskie na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej" 
 
Omówienie zagadnień dotyczących  możliwości 
bezzwrotnego i zwrotne go wsparcia 
finansowego ze środków Unii Europejskiej  dla 
osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy  

 

Anna Sabat, 
Specjalista ds. 
Funduszy 
Europejskich. 

STUDENCI i ABSOLWENCI 
PWSW 
 

Forma zajęć: Prelekcja on-line 
 
Miejsce realizacji: aplikacja MS 
TEAMS  
 
Zapisy na prelekcje dla Studentów i 
Absolwentów PWSW: 

 w aplikacja MS Teams — 
poprzez dołączenie do zespołu 
publicznego  „e-DNI KARIERY 
PWSW w Przemyślu 2020” 
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Termin Godzina Nazwa wydarzenia 
Osoba/organizacja 

prowadząca 
Dla kogo Informacje dodatkowe 

lub 

 zgłoszenie na adres mailowy: 
drw@pwsw.pl - Formularz 
zgłoszeniowy do pobrania 

 
Telefon kontaktowy: 
16 735 52 04 
 

4 grudnia 
2020 r. 

11.00– 11.45 Prelekcja on-line 
„Rozmowa kwalifikacyjna czyli  o czym 
pamiętać, gdy ubiegasz się o pracę” 
 
Prelekcja służąca przygotowanie uczestników na  
wyzwania związanie z rozmową kwalifikacyjną na 
stanowisko pracy, podczas której uzyskają 
odpowiedzi na następujące pytania: 
 

 O co pytają Rekruterzy?  

 Czy można się przygotować do rozmowy 
kwalifikacyjnej? 

 Co może nas zaskoczyć w czasie 
rozmowy?  

 Jak wybrnąć z trudnych pytań w czasie 
rozmowy o pracę?  

 Jakie niespodzianki kryje w sobie 
rozmowa kwalifikacyjne?  

 Czego lepiej nie mówić, a czym dobrze 
się pochwalić pracodawcy? 

dr Małgorzata 
Artymiak 
Psycholog, 
wykładowca 
akademicki 

STUDENCI i ABSOLWENCI 
PWSW 
 

Forma zajęć: Prelekcja on-line 
 
Miejsce realizacji: aplikacja MS 
TEAMS  
 
Zapisy na prelekcje dla Studentów i 
Absolwentów PWSW: 

 w aplikacja MS Teams — 
poprzez dołączenie do zespołu 
publicznego  „e-DNI KARIERY 
PWSW w Przemyślu 2020” 

lub 

 zgłoszenie na adres mailowy: 
drw@pwsw.pl - Formularz 
zgłoszeniowy do pobrania 

 
Telefon kontaktowy: 
16 735 52 04 
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Termin Godzina Nazwa wydarzenia 
Osoba/organizacja 

prowadząca 
Dla kogo Informacje dodatkowe 

  
Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych  

 
Zapisy:  
Zapisy klas dokonują Nauczyciele 
poprzez przesłanie formularza 
zgłoszeniowego do Akademickiego 
Biura Karier PWSW w Przemyślu na 
adres e-mail: drw@pwsw.pl 
 
Po przesłaniu formularza Nauczyciel 
otrzyma  link do prelekcji dla 
zgłoszonej klasy uczniów. 
 
Telefon kontaktowy: 16 735 52 04 
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania 
 

7 grudnia 
2020 r. 

11:00 –11:45 Prelekcja on-line 
„Zawodowe mieć czy być: pieniądze czy 
satysfakcja? Jak wybrać pracę żeby nie  
żałować” 
 
Każdy chce mieć pracę którą lubi i w której dużo 
zarabia. Jak więc podjąć decyzje dotyczące swojej 
przyszłości tak, aby nie żałować?  Prelekcja ma na 
celu zrozumienie tego, czym kierować się 
podejmując decyzję, by móc spojrzeć na swoje 
życie i powiedzieć: „Gdybym miał jeszcze raz 
wybierać, wybrałbym dokładnie tak samo.”  

mgr Arkadiusz 
Nepelski 
doradca zawodowy, 
trener i pedagog. 
 
Instytut Nauki 
Lektikon 
 
 

STUDENCI i ABSOLWENCI 
PWSW 
 

Forma zajęć: Prelekcja on-line 
 
Miejsce realizacji: aplikacja MS 
TEAMS  
 
Zapisy na prelekcje dla Studentów i 
Absolwentów PWSW: 

 w aplikacja MS Teams — 
poprzez dołączenie do zespołu 
publicznego  „e-DNI KARIERY 
PWSW w Przemyślu 2020” 

lub 

 zgłoszenie na adres mailowy: 
drw@pwsw.pl - Formularz 
zgłoszeniowy do pobrania 

 
Telefon kontaktowy: 
16 735 52 04 
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Termin Godzina Nazwa wydarzenia 
Osoba/organizacja 

prowadząca 
Dla kogo Informacje dodatkowe 

 
Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych  

 
Zapisy:  
Zapisy klas dokonują Nauczyciele 
poprzez przesłanie formularza 
zgłoszeniowego do Akademickiego 
Biura Karier PWSW w Przemyślu na 
adres e-mail: drw@pwsw.pl 
 
Po przesłaniu formularza Nauczyciel 
otrzyma  link do prelekcji dla 
zgłoszonej klasy uczniów. 
 
Telefon kontaktowy: 16 735 52 04 
 
Formularz zgłoszeniowy do pobrania 
 

15 grudnia 
2020 r. 

10:30 –14:00  

  


