
Akademickie Biuro Karier  zaprasza wszystkich Studentów i Absolwentów PWSW na 
IV edycję  

DNI KARIERY PWSW W PRZEMYŚLU 
18 października — 21 listopada 2021 r. 

W programie: 

18 października  

10:00 – 11:00    Prelekcja stacjonarna „Umiejętności interpersonalne, czyli jak  

wywrzeć dobre wrażenie poszukując pracy" (KT  sala 1.28) 

19 października 

10:00 – 11:00   Prelekcja on-line „Start-up na start - w kilku krokach. Fundu-

sze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” (MS Tems) 

20 października 

10:00 – 11:00  Prelekcja stacjonarna „Umiejętności interpersonalne, czyli 

sztuka autoprezentacji w drodze po sukces zawodowy” (KT sala 2.22) 

21 październik  

09:00  - 10:00   Prelekcja on-line „Baza Usług Rozwojowych jako szansa dla 

osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji i kompetencji”  

(MS Tems) 

22 października 

10:00 – 11:00    Warsztaty stacjonarne „Praktyczne wskazówki, czyli jak  

zwiększyć swoje szanse na rynku pracy?". (KT sala 1.34) 

11:00  - 12:00   Warsztaty stacjonarne „Przedsiębiorczość i innowacja”  

(KT sala 1.34) 

27 października 

10:00 – 11:00    Prelekcja on-line „Możliwości podjęcia pracy stałej,  

krótkoterminowej, sezonowej w kraju lub za granicą ” (MS Tems) 

29 października 

12:00 – 13:30    Warsztaty stacjonarne  „Asertywność – trening umiejętności”  

(KT sala 1.34) 

4 listopada 

10:00 – 11:00    Prelekcja on-line  „Start-up na start - w kilku krokach. Fundusze 

Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” (MS Tems) 

5 listopada 

10:00 – 12:00    Warsztaty stacjonarne  „Kultura bezpieczeństwa - dlaczego warto 

pracować legalnie, zagadnienia związane z przestrzeganiem prawa pracy w tym 

różne podstawy zatrudnienia, wynagrodzenie, czas pracy i urlopy  

wypoczynkowe”  (KT sala 1.34) 

8 listopada 

10:00 – 11:00    Prelekcja on-line  „Rozmowa rekrutacyjna oczami rekrutera –  

czyli tajniki rekrutacji i selekcji pracowników” (MS Tems) 

9 listopada 

10:00 – 11:00   Warsztaty stacjonarne  „Przedsiębiorczość i innowacja ”  

(KT sala 1.34) 

10 listopada 

13:00 – 14:30    Prelekcja on-line „Asertywność, czyli jak określić moje granice 

przy negocjacjach rekrutacyjnych ” (MS Tems) 

15 listopada 

10:00 – 11:00   Warsztaty stacjonarne  „Motywacja – trening umiejętności ”  

(KT sala 1.28) 

15 listopada 

10:00 – 11:00   Debata ekspertów  „WPŁYW PANDEMII NA ZATRUDNIENIE   

I RYNEK PRACY Z PERSPEKTYWY PRACOWNIKA ORAZ PRACODAWCY” 

18 listopada 2021 r. 

Wirtualne IV TARGI „EDUKACJA – PRACA – KARIERA” 

Miejsce realizacji:    prelekcje on-line: aplikacja MS Teams,                           prelekcje/warsztaty stacjonarne:  PWSW w Przemyślu 

Zapisy na bezpłatne prelekcje i warsztaty dla studentów i absolwentów PWSW:  poprzez złożenie elektronicznego formularza             

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej PWSW 

Kontakt: Dział Rozwoju i Współpracy PWSW, tel. 16735 52 04  lub 16735 52 08 


