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Co gorsza, kryzys szans dla m³odych po studiach obejmuje ca³¹ Europê 
– z danych podanych przez Eurostat w maju 2012r wynika, ¿e a¿ 5,5mln 
obywateli UE poni¿ej 25. roku ¿ycia jest bezrobotnych.  Studenci w UE 
znajduj¹ pracê œrednio w trzy miesi¹ce, w Polsce czas oczekiwania na 
zatrudnienie to nawet dwa lata. Niedopasowanie kompetencji, ni¿ 
demograficzny, niedostosowanie kierunków edukacji do potrzeb 
pracodawców i spowolnienie gospodarcze to tylko niektóre  z 
kluczowych problemów na rynku pracy. 

W obliczu tak przygnêbiaj¹cych statystyk troska o zdobycie cennego 
doœwiadczenia jak najwczeœniej zdaje siê byæ s³uszna. Pomocne mo¿e 
byæ te¿ ci¹g³e samodoskonalenie, ale w kierunkach, na które istnieje 
realny popyt, tzn. znajomoœæ innowacyjnych technologii, nauka 
jêzyków obcych oraz komunikatywnoœæ i umiejêtnoœæ pracy w zespole. 
Absolwenci, stawiaj¹cy wszystko wy³¹cznie na edukacjê proponowan¹ 
przez uczelnie mog¹ siê srodze rozczarowaæ.

G³ównym powodem podjêcia studiów jest chêæ zdobycia wiedzy oraz 
kompetencji, które pozwol¹ znaleŸæ satysfakcjonuj¹c¹ pracê. Wielu 
absolwentów spotyka rozczarowanie po pierwszym kontakcie z 
rynkiem pracy – co decyduje, ¿e niektórym jednak siê powodzi?
Ka¿dego roku rynek pracy zalewa fala absolwentów uzbrojonych w CV 
oraz dyplom, zdeterminowanych by wykonaæ pierwszy krok na drodze 
swojej kariery. Zderzenie z tward¹ rzeczywistoœci¹ dla wielu z nich jest 
brutalne, poniewa¿ znalezienie satysfakcjonuj¹cej pracy nie jest proste, 
szczególnie w czasach, gdy s³owo ,,kryzys” zadomowi³o siê na dobre w 
œwiadomoœci przedsiêbiorców. 

Jak znaleŸæ dobr¹ pracê?

Top language jobs
Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013

W Polsce mo¿e powstaæ oko³o 20-30 nowych centrów biznesowych, 
które bêd¹ rekrutowaæ humanistów i specjalistów bran¿owych ze 
znajomoœci¹ jêzyków obcych.  Aktualnie liczba centrów oscyluje 
wokó³ 300, a do wejœcia na polski rynek szykuj¹ siê kolejni gracze. W 
Polsce dzia³a obecnie ponad 220 firm z 22 krajów, z czego 80 
korporacji zagranicznych zatrudnia powy¿ej 100 osób i myœli o 
dalszej ekspansji.
    

Nowoczesne Us³ugi Biznesowe obejmuj¹ce firmy outsourcingowe 
(BPO) i Centra Us³ug Wspólnych (SCC) odnotowuj¹ ci¹g³y wzrost 
zapotrzebowania na specjalistów i absolwentów ze znajomoœci¹ 
jêzyków obcych. Kryzys nie mia³ negatywnego wp³ywu na ten sektor, 
co wiêcej bran¿a wrêcz zaczê³a siê intensywnie rozwijaæ.
Wynagrodzenia w sektorze nowoczesnych us³ug biznesowych 
utrzymuj¹ siê na sta³ym poziomie. W ostatnich miesi¹cach wzrasta 
zapotrzebowanie na specjalistów w³adaj¹cych jêzykiem francuskim i 
niemieckim, szczególnie w obszarach obs³ugi klienta, ksiêgowoœci czy 
wsparcia IT. Pojawia siê równie¿ stosunkowo du¿o ofert dla Analityków 
Biznesowych czy specjalistów ds. usprawniania procesów – co wynika 
z okresu stabilizacji w istniej¹cych od kilku lat centrach, a co za tym idzie 
poszukiwania oszczêdnoœci. Bran¿a SSC / BPO niezmiennie 
charakteryzuje siê spor¹ mobilnoœci¹ kandydatów, którzy chêtnie 
rozmawiaj¹ o mo¿liwoœciach zmiany pracy. Co ciekawe, czêsto 
warunkiem kluczowym dla zmiany pracy nie s¹ kwestie finansowe, a 
zagadnienia zwi¹zane z zakresem odpowiedzialnoœci i tym jak bardzo 
z³o¿ony jest proces, na którym dana osoba mia³aby pracowaæ. Równie¿ 
zmieniaj¹ siê oczekiwania klientów w stosunku do kandydatów – 
jeszcze kilka lat temu wystarczy³o w stopniu bieg³ym znaæ jêzyk obcy, 
aby móc rozpocz¹æ karierê w bran¿y outsourcingu. Aktualnie coraz 
czêœciej pracodawcy wymagaj¹ od kandydatów solidnej wiedzy 
merytorycznej – np. z zakresu ksiêgowoœci czy informatyki. Studia 
filologiczne przestaj¹ byæ przepustk¹ do kariery w SSC – o ile 
umo¿liwiaj¹ start, to w d³u¿szej perspektywie czasowej absolwentom 
studiów jêzykowych brak podstaw do dalszego rozwoju.

Wg danych resortu pracy, w marcu 2012r w Polsce by³o 
zarejestrowanych 236 tysiêcy bezrobotnych z wy¿szym 
wykszta³ceniem. Oznacza to, ¿e co dziesi¹ty bezrobotny ma 
ukoñczone studia. Œwiadczy to nie tylko o obni¿eniu rangi dyplomu 
(w Polsce a¿ 27% aktywnych zawodowo posiada wy¿sze 
wykszta³cenie), ale tak¿e o powa¿nym problemie na rynku pracy. 

Jêzyk obcy to nie wszystko

Rekordowe bezrobocie wœród m³odych

Outsourcingowy rynek pracy – wyzwanie dla specjalistów jêzykowych

Polska to aktualnie jeden z najatrakcyjniejszych krajów europejskich dla firm outsourcingowych. Miasta takie jak Kraków, Wroc³aw, Warszawa, £ódŸ, 
Poznañ, Katowice, Gdañsk czy Lublin  plasuj¹ siê  w trzydziestce najgorêtszych lokalizacji na œwiecie, a wœród regionu EMEA w³aœnie Kraków 
przewodzi ca³ej stawce. Polska przejê³a pa³eczkê od wczeœniejszych liderów – Czech i Wêgier, które straci³y  swoj¹ pozycjê i aktualnie nie stanowi¹ 
konkurencji dla polskiego rynku. Nasz¹ konkurencj¹ staj¹ siê jednak kraje dalekiego Wschodu takie, jak: Indie, Chiny i Filipiny. W dalszej 
perspektywie mo¿e nam wyrosn¹æ konkurencja w postaci Ukrainy, która aktualnie nie jest wystarczaj¹co stabilna politycznie i ekonomicznie, ale nie 
ró¿ni siê od Polski pod wzglêdem kosztów. Dlatego te¿ zagraniczni inwestorzy doceniaj¹ potencja³ jêzykowego rynku pracy w Polsce i planuj¹ 
zwiêkszyæ zatrudnienie specjalistów jêzykowych g³ównie  w sektorze IT, Telekomunikacja, Ksiêgowoœæ i Finanse.
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W dzisiejszych czasach o atrakcyjnoœci pracownika przede wszystkim 
decyduj¹ jego kompetencje oraz doœwiadczenie. Nie idzie to jednak w 
parze z dyplomem ukoñczenia studiów wy¿szych, szczególnie w 
polskich realiach, gdzie realna wartoœæ wykszta³cenia dezawuuje siê w 
niepokoj¹cym tempie. Potwierdza to presti¿ najwiêkszych polskich 
uczelni, który sytuuje szko³y wy¿sze takie jak Uniwersytet Jagielloñski 
oraz Uniwersytet Warszawski w czwartej setce rankingu magazynu 
,,The Times Higher Education” (w zestawieniu zwyciê¿y³ California 
Institute of Technology w USA). W efekcie, osoby poszukuj¹ce pracy 
zwiêksz¹ swoje szanse na rynku poprzez samodoskonalenie 
praktycznych umiejêtnoœci, dotyczy to zw³aszcza bran¿y IT. 
Którzy absolwenci poradz¹ sobie na rynku pracy? OdpowiedŸ mo¿e 
brzmieæ kuriozalnie: ci, którzy ju¿ pracê posiadaj¹. Studenci, 
decyduj¹cy siê na godzenie praktyk z zajêciami na uczelni zdobywaj¹ 
praktyczn¹ wiedzê w firmach oraz instytucjach, która procentuje 
zatrudnieniem na czêœciowym etacie. Imponuj¹ce portfolio stawia takie 
osoby w zupe³nie innej, znacznie korzystniejszej, sytuacji ni¿ 
absolwentów, którzy dopiero zaczynaj¹ rozgl¹daæ siê za opcjami kariery 
dla siebie.

Kluczowe znaczenie odgrywaj¹ kompetencje zwi¹zane ze 
znajomoœci¹ jêzyków obcych. Nie wystarczy ju¿ wpisaæ informacjê w 
CV, poniewa¿ angielski, niemiecki i inne jêzyki czêsto s¹ sprawdzane 
w normalnej rozmowie podczas spotkania rekrutacyjnego. Zarobki 
osoby zatrudnionej na stanowisku General Ledger – Team Leader z 
bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego i niemieckiego lub francuskiego 
mog¹ osi¹gaæ nawet 8 000 z³ brutto.  Na pensjê powy¿ej 4 tys. brutto 
mog¹ liczyæ Ci humaniœci, którzy znaj¹ co najmniej dwa, trzy jêzyki obce 
( w tym jeden mniej popularny, na przyk³ad niderlandzki czy szwedzki ) a 
tak¿e posiadaj¹cy kompetencje analityczne. Takich kandydatów szukaj¹ 
miêdzynarodowe korporacje czy firmy doradcze.

Studia filologiczne, zdobywane w Polsce a uzupe³niane poprzez liczne 
mo¿liwoœci dokszta³cania w docelowym kraju jak stypendia Erasmus, 
praktyki, studia podyplomowe czy nawet praca sezonowa, zapewniaj¹ 
poszerzenie s³ownictwa i zdobycie kompetencji interpersonalnych 
potrzebnych w œrodowisku zawodowym. Nie zapomnijmy jednak, ¿e 
wiedza lingwistyczna to nie wszystko aby odnaleŸæ siê w realiach œwiata 
biznesu. Dobrze jest wiêc zastanowiæ siê nad kierunkiem naszej kariery 
zawodowej, zwi¹zanej z nauczaniem jêzyka obcego, t³umaczeniami czy 
te¿ wykorzystaniem znajomoœci jêzyka obcego w okreœlonej dziedzinie 
biznesu ju¿ w trakcie studiów filologicznych. Warto zaanga¿owaæ siê w 
dzia³alnoœæ dodatkow¹, okreœliæ swoje umiejêtnoœci i dok³adny 
kierunek w którym chcemy siê rozwijaæ, zapisaæ siê na specjalistyczne 
kursy czy wreszcie zdobyæ cenn¹ wiedzê, kontakty i doœwiadczenie w 
trakcie praktyk zawodowych. 

Praca konsultanta call center polega na telefonicznym kontakcie z 
klientem. Rodzaj kontaktu zale¿y od tego, kto go inicjuje. 

Znasz jêzyk –masz pracê

Call Center – uprzedzenia, mity czy szansa na dobry start

Prowadzone projekty „przychodz¹ce” (inbound) to na przyk³ad 
infolinie (udzielanie informacji zwi¹zanych z produktami i 
us³ugami), wsparcie serwisowe (help desk), obs³uga akcji 
marketingowych, przyjmowanie zamówieñ lub reklamacji, 
rezerwacja i zakup biletów itp. Projekty „wychodz¹ce” (outbound) to 
ankiety telefoniczne, aktualizacja baz danych, telesprzeda¿ czy 
monitoring/windykacja nale¿noœci.

Praca w call center - ze wzglêdu na specyfikê prowadzonych projektów i 
intensywnoœæ kontaktów z klientami rozliczana jest przede wszystkim 
godzinowo. Mo¿liwoœæ pracy w niepe³nym wymiarze godzin i o ró¿nych 
porach, wybieraj¹ przewa¿nie ludzie m³odzi, ci¹gle ucz¹cy siê. 
Elastyczny grafik umo¿liwia dostosowanie godzin pracy do zajêæ na 
uczelni. W wiêkszoœci przypadków jest to pierwszy kontakt z rynkiem 
pracy. Daje ona niepowtarzaln¹ okazjê do zdobycia doœwiadczenia, co 
jest istotnym kryterium kwalifikacyjnym przy zatrudnianiu przez 
nastêpnych pracodawców.

Doœwiadczone, rzetelne call centers posiadaj¹ w³asne programy 
rozwojowe i pozap³acowe systemy motywacyjne. Konsultanci 
korzystaj¹ z du¿ej liczby ró¿norodnych szkoleñ, które oferuje dla 
stoj¹cych na progu kariery zawodowej niewiele bran¿ (szkolenia z 
obs³ugi klienta, z prezentacji, asertywnoœci, komunikacji werbalnej, 
pokonywania obiekcji czy technik negocjacyjnych). Zdobywaj¹ 
doœwiadczenie obs³uguj¹c projekty o ró¿nym zakresie 
odpowiedzialnoœci, poszerzaj¹c swoje kompetencje jêzykowe, 
reprezentuj¹c miêdzynarodowe koncerny oraz polskie firmy. Daje to 
unikatowe doœwiadczenie ju¿ na pocz¹tku kariery zawodowej. Praca „na 
s³uchawkach” mo¿e byæ równie¿ pierwszym krokiem w karierze na 
wielu stanowiskach wewn¹trz call center: lider zespo³u, koordynator 
projektu, zarz¹dzaj¹cy call center, trener, specjalista IT, specjalista w 
dziale sprzeda¿y czy marketingu.

W wiêkszoœci przypadków podstaw¹ wynagrodzenia w call center jest 
stawka godzinowa, której wysokoœæ zawarta jest w umowie. 
Wynagrodzenie stanowi iloczyn liczby godzin, w których œwiadczone 
by³y us³ugi i stawki godzinowej. W niektórych projektach, zwykle 
telesprzeda¿owych, dodatkowo mo¿e byæ wyp³acana prowizja od 
sprzeda¿y produktu lub us³ugi. Do tego dochodz¹ bonusy za 
efektywnoœæ i skutecznoœæ.

Na forach internetowych czêsto czyta siê o nierzetelnych call center 
zalegaj¹cych z wyp³at¹ wynagrodzenia czy o z³ej atmosferze pracy. W 
99% takie posty s¹ anonimowe. Jeœli pos³uchalibyœmy siê tylko takich 
opinii, to nie znaleŸlibyœmy ¿adnego solidnego call center. Tak wiêc 
pierwsza zasada, to nie kierowaæ siê tylko opiniami w Internecie. 
Najlepiej weryfikowaæ je podczas bezpoœredniej rozmowy 
kwalifikacyjnej. Warto wybieraæ firmy o znanej marce i ugruntowanej 
pozycji na rynku.

Coraz wiêcej call centers powstaje w mniejszych oœrodkach, na 
terenach o du¿ym bezrobociu. Takie firmy szybko staj¹ siê wa¿nymi 
pracodawcami w regionie i czêsto jedynym Ÿród³em dochodów dla 
wielu osób.

Niestety m³odzi ludzie nie garn¹ siê do pracy w call center z powodu 
stereotypów dotycz¹cych tego zawodu oraz zbyt wysokich oczekiwañ 
wynikaj¹cych z nieznajomoœci sytuacji rynkowej. Badania wœród 
studentów pokazuj¹, ¿e absolwenci bez ¿adnego doœwiadczenia 
chcieliby otrzymaæ 3000 PLN netto, samochód s³u¿bowy, telefon. Jak 
widaæ ¿¹dania s¹ doœæ wygórowane, nieadekwatne do doœwiadczenia 
m³odych ludzi i do obecnych realiów rynkowych.
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S³owniczek kandydata :

Outsourcing - to taki rodzaj biznesu, gdy pewne funkcje lub procesy zachodz¹ce w firmie (np. informatyczne lub ksiêgowe) nie s¹ realizowane przez 
odpowiednie dzia³y firmy, tylko zlecane  na zewn¹trz.

Centra BPO – (Business Process Outsourcing). Generalna nazwa dla centrów us³ug outsourcingowych, mog¹cych posiadaæ ró¿ne 
specjalizacje,czyli œwiadcz¹cych obs³ugê dzia³ów  IT, finansowych, ksiêgowoœci,  HR lub to co najczêœciej nazywamy call center – obs³ugê klienta i 
sprzeda¿.

Centra SSC – (Shared Service Center) Centrum Us³ug Wspólnych. To centrum, które wykonuje podobne zadania jak centra BPO, tylko jest tworzony 
wewn¹trz firmy, a nie zlecany zewnêtrznej firmie jak BPO. WyobraŸmy sobie, ¿e jakaœ du¿a firma decyduje, ¿e nie bêdzie robi³a dzia³u 
informatycznego w ka¿dym kraju gdzie jest, tylko zrobi go  w jednym miejscu – tak powstaje centrum SSC.

ITO – Centrum ITO, to Centrum BPO lub SSC wyspecjalizowane w outsourcingu IT.

Helpdesk lub Service Desk – Dzia³ ITO, pierwszy zespó³ który dowiaduje siê od klienta, ¿e pojawi³ siê jakiœ problem informatyczny do rozwi¹zania. 
Pracownicy Service Desku zazwyczaj rozwi¹zuj¹ te problemy od rêki lub gdy sytuacja tego wymaga przesy³aj¹ je do innych dzia³ów wsparcia 
technicznego.
  
Monitoring – Dzia³ ITO, zespó³ który obserwuje i nadzoruje dzia³anie du¿ych systemów informatycznych poprzez ekrany swoich komputerów, 
czêsto w innych czêœciach œwiata i w razie potrzeby reaguj¹ zgodnie z opisanymi procedurami.

Agnieszka Musia³ - Terlecka
Grupa LinguaJob.pl

  Szukaj inspiracji dla Twojej kariery w AKTUALNOŒCIACH LinguaJob.pl
  www.linguajob.pl/aktualnoscinarynkupracy

  www.linguajob.pl
  Jêzykowy Serwis pracy – Language Jobs & Talents Recruitment
  > Szukaj ofert pracy z j.obcym i daj siê znaleŸæ przysz³emu pracodawcy
  > Zarejestruj siê
  > Stwórz profil specjalisty jêzykowego
  > Za³¹cz VIDEO CV
  > Ustaw JOB SEARCH AGENT – oferty pracy na Twój adres e-mail
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Kreator kariery
Zarzuæ sieæ na oferty i znajdŸ z nami dobr¹ pracê

Audyt Twojej kariery:

Planning zawodowy:
„Pozostaæ sob¹ w œwiecie, który dzieñ i noc robi wszystko, aby 
zmieniæ ciê w kogoœ innego, to jakby toczyæ najtrudniejsz¹ bitwê w 
dziejach ludzkoœci i nigdy nie z³o¿yæ broni”

Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej:

Dokumenty aplikacyjne: profesjonalne CV i list motywacyjny-
t³umaczymy dossier aplikacyjne na ponad 22 jêzyki.

Nasz wyspecjalizowany Konsultant przeprowadzi analizê Twojej 
œcie¿ki zawodowej, zbada profil wykszta³cenia a tak¿e pomo¿e 
zidentyfikowaæ plan rozwoju zawodowego zgodny z Twoj¹ 
osobowoœci¹ i predyspozycjami.

E.E.Cummings

Ka¿dy profil zawodowy traktujemy wnikliwie i indywidualnie. 
Przeprowadzimy analizê elementów, które pomog¹ stworzyæ dla 
Ciebie indywidualny planning zawodowy:
•  wybranie kierunku rozwoju zawodowego i osobistego,
•  okreœlenie, jaki typ kariery jest najlepszy dla konkretnej osoby,
•  planowanie i stawianie celów krótko i d³ugo terminowych,
•  zdobywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy zawodowej,
•  nieustanne podnoszenie swoich kompetencji spo³ecznych.

Jesteœ zaproszony na rozmowê rekrutacyjn¹ i chcesz zwiêkszyæ 
swoje szanse na wymarzon¹ pracê?

Spotkaj siê z naszym Konsultantem:
•  dopracujemy scenerio rekrutacyjne,
•  wprowadzimy w tajniki etykiety rekrutacyjnej,
•  przygotujemy Ciê do negocjacji wa¿nych dla Ciebie obszarów 
    oferty pracy.

Zidentyfikowanie Twojego profilu zawodowego, pozwoli na 
precyzyjne przygotowanie Twoich dokumentów aplikacyjnych, które 
najlepiej przedstawi¹ zdobyte kompetencje jak i predyspozycje 
osobowoœciowe.

Kierujemy siê zasad¹, i¿ wy³¹cznie praca, która jest nasz¹ pasj¹ 
prowadzi do samorealizacji.

„Niewielu jest takich, którym przez ca³e ¿ycie choæby w nik³ym stopniu udaje siê wykorzystaæ spoczywaj¹ce w nich zasoby. Istniej¹ w nas 
bowiem przepastne studnie wielkich mo¿liwoœci, których dna nigdy nie odkrywamy”.
Richard Byrd

Planowanie w³asnej kariery zawodowej i rozwoju osobistego jest dziœ ju¿ koniecznoœci¹. Jeœli czujesz siê zagubiony b¹dŸ pod presj¹ otoczenia i 
nie potrafisz odnaleŸæ swojej drogi zawodowej - zg³oœ siê do nas! Nasi Konsultanci fachowo i indywidualnie doradz¹ jaka droga zawodowa jest 
dla Ciebie najlepsza, zanalizuj¹ Twoje predyspozycje osobowoœciowe a tak¿e przygotuj¹ i przet³umacz¹ Twoje CV!

Scoring zawodowy:

Nasze atuty:

•  zidentyfikowanie i pomoc w poszukiwaniu pracy
•  analiza Ÿróde³ pracy i ocena ich efektywnoœci
•  propozycja ofert pracy w oparciu o Twój profil zawodowo- 
   kompetencyjny
•  odpowiemy na pytanie : Jak skutecznie odpowiedzieæ na ofertê 
   pracy?

•    Nasi Konsultanci dysponuj¹ wiedz¹ z obszarów psychologii                               
     a tak¿e posiadaj¹ wieloletnie doœwiadczenie jako rekruterzy                  
     i specjaliœci HR.
•    Jeœli swoj¹ przysz³oœæ pozostawisz przypadkowi zabraknie Ci  
     si³y, motywacji, œwiadomoœci i skutecznoœci dzia³ania. Nie 
     zwlekaj - przyjrzyj siê swojej karierze ju¿ dziœ i zaplanuj dzia³ania  
     prowadz¹ce do sukcesu zawodowego.

 Zg³oœ siê do nas:
>  Wyœlij zapytanie na adres: office@linguajob.pl
>  Skontaktujemy siê z Tob¹ i zaproponujemy
    indywidualne spotkanie.
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Raport:
Znajomoœæ jêzyków obcych a wynagrodzenie

Znajomoœæ jêzyków obcych ma wp³yw na wynagrodzenie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeñ 2012 przeprowadzonego 
przez Sedlak & Sedlak. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e jest to tylko jeden z wielu czynników zwiêkszaj¹cych p³ace.

Najpopularniejszym jêzykiem obcym jest oczywiœcie angielski. Czy jego znajomoœæ zwiêksza szanse na wysokie p³ace? No¿yce pomiêdzy 
osobami nieznaj¹cymi tego jêzyka, a w³adaj¹cymi nim w stopniu co najmniej dobrym rozwieraj¹ siê w miarê awansu zawodowego. Pracownik 
szeregowy zyskuje przeciêtnie 150 PLN brutto, a specjalista 600 PLN miesiêcznie. Starsi specjaliœci i kierownicy znaj¹cy jêzyk angielski 
zarabiaj¹ ponad 2 000 PLN wiêcej, ni¿ inne osoby na tym samym szczeblu zarz¹dzania. £atwo dostrzec, ¿e najwiêksz¹ korzyœæ ze znajomoœci 
angielskiego czerpi¹ dyrektorzy i cz³onkowie zarz¹du. Opisane dane pokazuj¹, ¿e inwestycja w kurs jêzyka angielskiego zwraca siê ju¿ po roku -  
nawet w przypadku najmniej zarabiaj¹cego pracownika szeregowego.

Wynagrodzenia osób na ró¿nych szczeblach znaj¹cych jêzyk 
angielski (wynagrodzenia ca³kowite brutto w PLN)

�ród³o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeñ (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

Mniej popularny jêzyk niemiecki tak¿e poprawia pozycjê na rynku 
pracy i podczas negocjacji p³acowych. Choæ w porównaniu do 
jêzyka angielskiego, widoczne ró¿nice pojawiaj¹ siê g³ównie na 
poziomie kierownika ma³ego zespo³u i wy¿szych stanowiskach 
mened¿erskich.

Wynagrodzenia osób na ró¿nych szczeblach znaj¹cych jêzyk 
niemiecki  (wynagrodzenia ca³kowite brutto w PLN)

Znajomoœæ jêzyka angielskiego przydaje siê nie tylko w dzia³ach 
sprzeda¿y, ale i w miejscach w których zatrudniony ma kontakt z 
kontrahentami z innych krajów. Jak pokazuj¹ dane z 
Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeñ 2012 na umiejêtnoœci 
pos³ugiwania siê tym jêzykiem korzystaj¹ tak¿e finansiœci. 
Przyk³adowo wynagrodzenia g³ównego ksiêgowego, który zna jêzyk 
angielski s¹ wy¿sze o 2 550 PLN od osoby pracuj¹cej na tym samym 
stanowisku, ale nieznaj¹cej angielskiego.

�ród³o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeñ (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach wœród osób znaj¹cych 
jêzyk angielski (wynagrodzenia ca³kowite brutto w PLN)

�ród³o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeñ (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku
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Znajomoœæ jêzyka niemieckiego w najwiêkszym stopniu zwiêksza 
zarobki na stanowisku g³ównego ksiêgowego – o ponad 2 000 PLN 
miesiêcznie. Umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê jêzykiem naszych 
zachodnich s¹siadów przydatna jest tak¿e w przypadku kierownika 
projektu. Wówczas przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie roœnie o 
500 PLN

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach wœród osób znaj¹cych 
jêzyk niemiecki (wynagrodzenia ca³kowite brutto w PLN). 

�ród³o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeñ (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

Z uwagi na uwarunkowania historyczne naszego kraju, jêzykiem 
rosyjskim pos³uguj¹ siê g³ównie osoby starsze. Trudno znaleŸæ 
³atwo zauwa¿aln¹ zale¿noœæ pomiêdzy znajomoœci¹ jêzyka 
rosyjskiego, a wysokoœci¹ wynagrodzeñ. Na te ostatnie wp³ywaæ 
mog¹ bowiem inne czynniki, jak choæby wykszta³cenie. W 
przypadku przedstawicielu handlowych, specjalistów ds. obs³ugi 
klienta i sprzeda¿y oraz ksiêgowych, p³ace osób znaj¹cych jêzyk 
rosyjski s¹ wiêksze o maksymalnie 6%. Najwiêksze korzyœci z tego 
tytu³u odnosz¹ zarz¹dzaj¹cy firmami, dla których znajomoœæ jêzyka 
rosyjskiego u³atwia kontakty biznesowe na najwy¿szym szczeblu.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach wœród osób 
znaj¹cych jêzyk rosyjski (wynagrodzenia ca³kowite brutto w PLN)

�ród³o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeñ (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

£ukasz Pokrywka
Sedlak & Sedlak

Czy op³aca siê uczyæ jêzyka francuskiego? Oprócz w³asnej satysfakcji 
znajomoœæ tego melodyjnego jêzyka pomaga wynegocjowaæ wy¿sze 
wynagrodzenia za pracê. Wynika to z faktu, ¿e na rynku jest niewiele 
osób posiadaj¹cych tê kompetencjê. Wynagrodzenia na tych samych 
stanowiskach s¹ co najmniej o 36% wy¿sze, je¿eli pracownik zna 
francuski. Najwiêksz¹ korzyœæ osi¹ga kierownik projektu. Wiêcej 
zarabiaj¹ tak¿e specjaliœci sprzeda¿y, marketingu oraz ksiêgowi. 

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach wœród osób znaj¹cych 
jêzyk francuski (wynagrodzenia ca³kowite brutto w PLN)

�ród³o: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeñ (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku
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historii literatury, wzbogacaj¹c j¹ o nowe treœci z obszaru wy¿ej opisanych 
kompetencji interkulturowych i nauk o komunikacji. Zainteresowania zwi¹zane z 
komunikacj¹ interkulturow¹ studenci mog¹ rozwijaæ tak¿e na seminariach 
licencjackich  i magisterskich oraz na studiach doktoranckich. 

wyk³adowców 

Wiedza i umiejêtnoœci, 
których nabywaj¹ s³uchaczki i s³uchacze profilu „komunikacja interkulturowa”, s¹ 
wrêcz nieodzowne w ¿yciu zawodowym. Fachowców dobrze znaj¹cych jêzyk oraz 
kulturê krajów niemieckiego obszaru jêzykowego potrzebuj¹ instytucje i organizacje 
kulturalne, polityczne, œrodki masowego przekazu, turystyka, us³ugi i inne. 

Od roku akademickiego 2011/2012 w Collegium Polonicum w S³ubicach prowadzone 
s¹ studia germanistyczne we wspó³pracy pomiêdzy Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie 
nad Odr¹. Oferowany kierunek to jedyne w Polsce studia germanistyczne, ³¹cz¹ce 
naukê jêzyka niemieckiego z nauk¹ o kulturze niemieckiej w dialogu z polsk¹ oraz 
translatoryk¹.  kulturê niemieckiego obszaru jêzykowego w kontekœcie kultury 
europejskiej, co otwiera jego adeptom nowe perspektywy tak¿e w póŸniejszym 
samodzielnym ¿yciu zawodowym. Wyk³adowcy zmierzaj¹ zarówno do wypracowania 
u studentów  w oparciu o badanie zjawisk z ró¿nych dziedzin, a tak¿e o stosunki 
polsko-niemieckie, jak i do doskonalenia kompetencji translatorycznych. Takie 
przygotowanie pozwoli absolwentom podejmowaæ pracê przede wszystkim w 
polskich i miêdzynarodowych instytucjach kultury, w których dzia³aniu wiedza o 
krajach niemieckojêzycznych oraz kompetencja interkulturowa s¹ niezbêdne, w 
instytucjach EU w Polsce i za granic¹, w dyplomacji, wydawnictwach, redakcjach 
czasopism czy bibliotekach. 
Zajêcia odbywaj¹ siê w nowoczesnym budynku Collegium Polonicum w S³ubicach 
oraz w Uniwersytecie Europejskim Viadrina w s¹siednim Frankfurcie nad Odr¹. 
Prowadzone bêd¹ przez polskich i niemieckich . Absolwenci otrzymuj¹ 
dwa dyplomy – polski i niemiecki. 

Program studiów obejmuje m.in. nastêpuj¹ce przedmioty:
?     historiê polsko-niemieckich stosunków politycznych i spo³ecznych;
?     polsko-niemieckie zwi¹zki literackie;
?     literaturoznawstwo;
?     t³umaczenia literackie i naukowe;
?     jêzykoznawstwo, gramatykê opisow¹, porównawcz¹ i strukturaln¹;
?     praktyczn¹ naukê jêzyka niemieckiego (dla Polaków) i polskiego (dla 
      obcokrajowców);
?     komunikacjê miêdzykulturow¹;
?     drugi jêzyk obcy.

     www.biurokarier.amu.edu.pl

Od roku akademickiego 2012/2013 studenci pierwszego roku filologii germañskiej 
maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania kwalifikacji do nauczania jêzyka niemieckiego, zgodnie ze 
standardami kszta³cenia przygotowuj¹cego do wykonywania zawodu nauczyciela: 
Rozporz¹dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 17 stycznia 2012 roku, 
opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dn. 
6.02.2012, pozycja 131.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem na studiach I stopnia oferujemy przygotowanie do 
nauczania jêzyka niemieckiego na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI szko³y 
podstawowej), a na studiach II stopnia przygotowanie do nauczania jêzyka 
niemieckiego na III i IV etapie edukacyjnym (gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalne). 
Oprócz przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego studenci 
przygotowuj¹ siê merytorycznie do nauczania jêzyka niemieckiego (m. in. w zakresie 
opanowania jêzyka niemieckiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu 
Kszta³cenia Jêzykowego). Ponadto rozwijaj¹ umiejêtnoœci w zakresie technologii 
informacyjnej, emisji g³osu, drugiego jêzyka obcego.

Filologia, specjalnoœæ filologia germañska, specjalizacja komunikacja 
miêdzykulturowa, studia I stopnia (Bachelor Interkulturelle Germanistik)

SPECJALNOŒÆ NAUCZYCIELSKA 

     Szukaj ofert pracy z j.niemieckim na:

PROFIL - GERMANISTA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
biznes, media, kultura

Proponowana specjalizacja jest dog³êbnym i wszechstronnym przygotowaniem do 
samodzielnej pracy zawodowej w dziedzinach wymagaj¹cych perfekcyjnej znajomoœci 
jêzyka niemieckiego, niemieckojêzycznej kultury i niemieckiej przestrzeni publicznej, 
stosunków polsko-niemieckich, a wiêc: w biznesie, polityce, instytucjach EU,                      
w dziennikarstwie, w szkolnictwie wy¿szym, w obszarach zwi¹zanych z polsko-  
niemieckim s¹siedztwem.
Profil pozwala osi¹gn¹æ szeroko pojête umiejêtnoœci filologiczne, takie jak: 
redagowanie ró¿norodnych tekstów zarówno w jêzyku obcym, jak i ojczystym, ich 
interpretowanie, analizê, komentowanie i t³umaczenie, klasyfikowanie tekstów, 
przygotowywanie publikacji, umiejêtnoœæ wystêpowania publicznego, techniki 
komunikacji oraz pos³ugiwanie siê jêzykiem niemieckim specjalistycznym: mediów, 
kultury i biznesu. K³adziemy szczególny nacisk na literaturê jako tekst, w którym 
osadza siê ca³a przestrzeñ ¿ycia. Oferujemy seminaria obejmuj¹ce zagadnienia z 
zakresu historii, kultury i literatury niemieckojêzycznej oraz polsko-niemieckich 
stosunków. Œciœle powi¹zane z nimi æwiczenia z analizy i t³umaczenia tekstów 
naukowych, literackich i u¿ytkowych, æwiczenia retoryczne, a tak¿e æwiczenia z 
umiejêtnoœci redagowania tekstów, stanowi¹ praktyczne zastosowanie wiedzy 
teoretycznej.  Szczególnym walorem profilu s¹ dodatkowe zajêcia z jêzyka angielskiego 
specjalistycznego. Kompetencje w zakresie pos³ugiwania siê i odczytywania s³owa: 
polskiego i obcojêzycznego nale¿¹ dziœ do niezwykle po¿¹danych na rynku 
komunikacji, reklamy, sztuki, kultury, polityki i szeroko pojêtego s³owa pisanego oraz 
mówionego. 

Specjalizacja translatorska to oferta skierowana do osób o szczególnych uzdolnieniach 
psycholingwistycznych w dziedzinie t³umaczenia ¿ywego s³owa oraz tekstów pisanych 
u¿ytkowych, naukowych i literackich. 
W ramach æwiczeñ studenci poznaj¹ podstawy wystêpowania publicznego, retoryczne 
elementy techniki komunikacji, techniki rozpoznawania ró¿nych rodzajów tekstów, 
antycypacji ich struktur treœciowych i gramatycznych, kszta³towanie procesu 
dewerbalizacji na podstawie ró¿nych kompetencji t³umacza oraz umiejêtnoœci 
reekspresji treœci w jêzyku docelowym. Æwiczeniom towarzysz¹ wyk³ady z teorii 
przek³adu. Zajêcia prowadz¹ tak wyk³adowcy, zajmuj¹cy siê teori¹ przek³adu, jak i 
t³umacze-praktycy. Zachowuj¹c akademicki charakter, powy¿sza specjalizacja 
kszta³tuje jednoczeœnie praktyczne umiejêtnoœci, poszukiwane na wymagaj¹cym siê 
rynku pracy.

Profil komunikacja interkulturowa oferowany przez Zak³ad Kultury Niemieckiego 
Obszaru Jêzykowego jest odpowiedzi¹ na zachodz¹ce obecnie procesy globalizacji, w 
których nastêpuje zbli¿anie i przenikanie siê ró¿nych kultur. Wobec coraz bardziej 
miêdzynarodowego charakteru wspó³pracy m.in. naukowej, kulturalnej, politycznej i 
gospodarczej coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ indywidualne umiejêtnoœci 
komunikacyjne, potrzebne do efektywnego, mo¿liwie bezkonfliktowego wspó³dzia³ania 
w miêdzynarodowych zespo³ach. 
Pog³êbiaj¹ca siê we wszystkich dziedzinach wspó³praca polsko-niemiecka potrzebuje 
specjalistów, którzy bêd¹ j¹ kszta³towali i prowadzili. Nawet bardzo dobra znajomoœæ 
jêzyka niemieckiego to za ma³o. Potrzebna jest tak¿e umiejêtnoœæ dostrzegania i 
rozumienia odmiennoœci kulturowej naszych niemieckich partnerów, wra¿liwoœæ na 
innoœæ przejawiaj¹c¹ siê w jêzyku, historii, tradycjach, mentalnoœci, wzorcach 
zachowañ, nawykach itd. Wiedza o odmiennoœci kulturowej oraz umiejêtnoœæ jej 
praktycznego zastosowania sk³adaj¹ siê na to, co w kulturoznawstwie nazywamy 
kompetencj¹ interkulturow¹ oraz komunikacj¹ interkulturow¹. Zadaniem naszego 
profilu jest wyposa¿enie studentów w kompetencjê interkulturow¹, a wiêc m.in. w 
znajomoœæ zakorzenionych w historii stereotypów i autostereotypów, które maj¹ 
wp³yw na wzajemne postrzeganie siê Polaków, Niemców, Austriaków i 
niemieckojêzycznych Szwajcarów, wiedzê na temat przemian zachodz¹cych w 
pamiêci zbiorowej i kulturowej tych narodów oraz wiedzê na temat transferu 
kulturowego, czyli wymiany szeroko rozumianych dóbr kultury zarówno na obszarze 
niemieckojêzycznym, jak te¿ w przestrzeni nam najbli¿szej, czyli miêdzy Polsk¹ i 
Niemcami. W ramach naszego profilu uczymy tak¿e rozumienia specjalistycznych

PROFIL TRANSLATORSKI 

PROFIL - KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA 

 
jêzyków, m.in. sztuki, polityki i mediów oraz czytania tekstów kultury, czyli rozmaitych 
jej wytworów – od tekstu literackiego przez film, utwór muzyczny i pomnik a¿ do spotu 
reklamowego. Na zajêciach prowadzonych w ramach naszego profilu kontynuujemy i
pog³êbiamy tematykê wyk³adów i proseminariów z historii i kultury niemieckiego 
obszaru jêzykowego, kultury politycznej i spo³ecznej krajów niemieckojêzycznych oraz 
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Zlecenia t³umaczeñ obejmuj¹ oba kierunki – z polskiego na estoñski 
i z estoñskiego na polski. Obejmuj¹ one równie¿ ró¿ne dziedziny – 
umowy i kontrakty, specyfikacje, instrukcje obs³ugi, etykiety, 
broszury, reklamy itd. Jest spore zapotrzebowanie na t³umaczenia 
specjalistyczne – zwykle techniczne z zakresu mechaniki i budowy 
maszyn.  Równie¿ rodzaje t³umaczeñ s¹ ró¿ne – zwyk³e lub 
ekspresowe w zale¿noœci od oczekiwañ klientów.

Wydaje siê, ¿e wraz z ustêpowaniem kryzysu oraz dynamizacj¹ 
rozwoju gospodarczego Polski i Estonii, równie¿ i wymiana miêdzy 
krajami bêdzie ros³a. Mo¿na przewidywaæ, ¿e za tym pójdzie tak¿e 
zwiêkszone zapotrzebowanie na us³ugi t³umaczy jêzyka 
estoñskiego.

Kazimierz Pop³awski – redaktor naczelny portalu Eesti.pl.

Zawód - t³umacz jêzyka estoñskiego

Estonia nie nale¿y do grona du¿ych pañstw tote¿ i wzajemne kontakty 
generuj¹ stosunkowo niskie zapotrzebowanie na t³umaczenia 
polsko-estoñskie. Nie oznacza to jednak, ¿e t³umacze jêzyka 
estoñskiego pozostaj¹ bez pracy, rzeczywistoœæ jest wrêcz odwrotna. 

Estoñski to jêzykowy liliput – w³ada nim zaledwie 1,2 mln osób. Liczba 
ta nie tylko determinuje wielkoœæ jêzyka, ale równie¿ wielkoœæ 
estoñskiego rynku wszelkiego rodzaju produktów i us³ug. Oznacza to, 
¿e jest to maksymalna liczba osób, które przeczytaj¹ etykietki, 
instrukcje obs³ugi, poradniki i broszury napisane po estoñsku lub 
przet³umaczone na ten jêzyk.

Jeœli porównaæ liczbê i wartoœæ zleceñ na t³umaczenia angielskie, 
niemieckie, francuskie itd. do t³umaczeñ estoñskich oczywiœcie 
dysproporcja bêdzie ogromna. Niemniej, polskie firmy sprzedaj¹ swoje 
produkty równie¿ w Estonii, a wszelkiego rodzaju instytucje ulokowane 
w obu pañstwach i wspó³pracuj¹ce ze sob¹ równie¿ musz¹ wzajemnie 
siê rozumieæ.

Choæ te dane nie s¹ argumentem zachêcaj¹cym do inwestowania 
swojego czasu i energii w naukê nie³atwego przecie¿ jêzyka ugro-
fiñskiego to jednak warto. Trzeba tutaj pamiêtaæ, ¿e to, co rzadkie jest 
cenne. Tak jest w przypadku jêzyków niszowych, którymi pos³uguje siê 
tylko garstka osób. Teza ta sprawdza siê doskonale w przypadku jêzyka 
estoñskiego, którego t³umaczenia kosztuj¹ 2-3 razy wiêcej ni¿ te z i na 
jêzyki popularne.

Nawi¹zuj¹c jeszcze do nauki jêzyka estoñskiego. Nie jest ³atwo – 
estoñski nale¿y do innej ni¿ polski, bo ugro-fiñskiej rodziny jêzykowej, a 
to poci¹ga za sob¹ pewne pu³apki. Dla przyk³adu mo¿na wymieniæ 14 
przypadków, brak rodzajów czy czasu przysz³ego, kilka liter, które mog¹ 
byæ dla nas sporym wyzwaniem (o,ä, ö, ü). Jeœli ju¿ ktoœ pokocha te 
jêzykowe osobliwoœci to za swoj¹ now¹ mi³oœci¹ bêdzie musia³ 
podró¿owaæ – nie na koniec œwiata, ale do Estonii. W Polsce jêzyka 
estoñskiego mo¿na uczyæ siê na Uniwersytecie Warszawskim oraz na 
Uniwersytecie Jagielloñskim, ale dopiero kursy jêzykowe na uczelniach 
estoñskich w Tallinie i Tartu zagwarantuj¹ opanowanie jêzyka na 
odpowiednio wysokim poziomie.

Wy¿sze stawki za t³umaczenia, o których wspomnia³em wczeœniej s¹ 
wiêc nie tylko wypadkow¹ niskiej konkurencji pomiêdzy t³umaczami 
jêzyka estoñskiego, ale równie¿ pewn¹ gratyfikacj¹ wysi³ków i energii 
poœwiêconej nauce tego trudnego, aczkolwiek piêknego jêzyka.

Informacje o t³umaczeniach polsko-estoñskich 
mo¿na uzyskaæ pod adresem eesti@eesti.pl.

Eesti.pl (www.eesti.pl) – najwiêkszy polski portal 
estoñski. Oprócz informacji o polityce, gospodarce, 
kulturze i przewodnika turystycznego, zawiera 
równie¿ kurs i szerokie informacje dotycz¹ce jêzyka 
estoñskiego.
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3. Poznaj œwiat!
Niekwestionowanym atutem filologii romañskiej KUL jest bogata  i 
ró¿norodna oferta wyjazdów zagranicznych w ramach programów 
europejskich (tj. Erasmus, Comenius) na praktyki studenckie i 
wymiany miêdzyuczelniane. Szeroko zakrojona wspó³praca 
miêdzynarodowa pozwala ka¿demu studentowi romanistyki KUL 
skorzystaæ z mo¿liwoœci wyjazdu zagranicznego w trakcie 
odbywanych studiów. Studenci IFR maj¹ swobodê wyboru spoœród 
13 uczelni w Belgii, Francji, Hiszpanii i W³oszech, z którymi IFR KUL 
nawi¹za³ umowy o wspó³pracy. Dodatkowo, ofertê wyjazdów 
zagranicznych uzupe³nia mo¿liwoœæ odbycia praktyk zawodowych, 
m.in. w domu pielgrzyma w La Salette (Francja) czy studiów 
specjalistycznych w zakresie zarz¹dzania w Institut Universitaire de 
Technologie de Bourges (Francja). Pobyty w tych oœrodkach s¹ nie 
tylko okazj¹ do zdobycia nowych oraz doskonalenia posiadanych ju¿ 
kompetencji jêzykowych i zawodowych, ale równie¿ do bliskiego 
kontaktu z kultur¹ Francji i jej tradycjami. 

Romanistyka dla aktywnych 
mo¿liwoœci, perspektywy, rozwój

                                           

 zaprasza wszystkich 
zainteresowanych i pasjonatów jêzyka francuskiego, hiszpañskiego i 
w³oskiego do studiowania pod okiem wykwalifikowanej, serdecznej i 
dynamicznej kadry doœwiadczonych profesorów, m³odych naukowców i 
wyk³adowców pochodz¹cych z krajów romañskich. Studia 
zorganizowane s¹ w trzystopniowym systemie (studia licencjackie, 
magisterskie oraz doktoranckie), a ukierunkowanie na zawodow¹ 
aktywizacjê studentów jest tym, co odró¿nia romanistykê KUL od innych 
romanistyk w Polsce. 

Wyj¹tkowoœæ studiów proponowanych przez IFR KUL polega na bogatej 
ofercie zajêæ ukierunkowanych zawodowo w zakresie trzech jêzyków 
romañskich. Studenci IFR KUL mog¹ dokonaæ wyboru pomiêdzy 
specjalizacj¹ pedagogiczn¹, przygotowuj¹c¹ do zawodu nauczyciela 
jêzyka francuskiego, hiszpañskiego i/lub w³oskiego oraz tzw. 
specjalizacjami „biznesowymi” tj. „Jêzyk francuski ekonomii i finansów”, 
„Jêzyk w³oski – traduktologia (ekonomia, prawo i finanse)” oraz „Jêzyk 
hiszpañski komunikacji zawodowej”. Ka¿da z proponowanych 
specjalizacji proponuje szeroki wachlarz ró¿norodnych zajêæ 
praktycznych i pozwala tym samym zdobyæ i/lub rozwin¹æ kompetencje 
jêzykowe niezbêdne w przysz³ych dzia³aniach zawodowych w ró¿nych 
zawodach i na ró¿nych stanowiskach. Zajêcia uniwersyteckie s¹ 
regularnie uzupe³niane seminariami i warsztatami prowadzonymi pod 
okiem specjalistów z kraju i zagranicy. Dope³nieniem kszta³cenia w 
zakresie umiejêtnoœci praktycznych i postaw spo³ecznych jest program 
obowi¹zkowych praktyk zawodowych, jakie studenci odbywaj¹ w ramach 
wybranych przez siebie specjalizacji. 

IFR KUL oferuje równie¿ swoim studentom bezp³atne przygotowanie do 
egzaminów z jêzyka francuskiego dla potrzeb zawodowych 
prowadzonych pod egid¹ Paryskiej Izby Przemys³owo-Handlowej 
(CCIP). Od wiosny 2013 r. podobne kursy przygotowawcze i sesje 
egzaminacyjne bêd¹ oferowane równie¿ w zakresie jêzyka hiszpañskiego 
i w³oskiego. 

Studenci IFR KUL aktywnie bior¹ udzia³ w przedsiêwziêciach naukowych i 
kulturalnych m.in. poprzez cz³onkostwo w ko³ach naukowych tj. Ko³o 
Naukowe Romanistów i Ko³o Naukowe Italianistów, jak równie¿ 
uniwersyteckich organizacjach studenckich. Dziêki inicjatywie studentów 
w IFR KUL organizowane s¹ przedstawienia, spektakle i konkursy, a tak¿e 
powstaj¹ t³umaczenia i publikacje naukowe z ich udzia³em. 

Instytut Filologii Romañskiej KUL

1. Ucz siê i pracuj!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – studentów i 
osoby pracuj¹ce – na sesje egzaminacyjne w zakresie jêzyków 
romañskich dla potrzeb zawodowych w maju 2013 r.

2. Zaanga¿uj siê!

Instytut Filologii Romañskiej
Wydzia³ Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Paw³a II 
Al. Rac³awickie 14
20-950 Lublin
tel.: 81 445 43 45
ifr@kul.pl
http://www.kul.pl/romanistyka 
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Rozwój umiejêtnoœci jêzykowych
dobra i  pewna inwestycja

Kiedy studenci b¹dŸ absolwenci podczas rozmów doradczych zadaj¹ mi 
pytanie o to, jakie kursy mogliby jeszcze ukoñczyæ, aby wzmocniæ swoje 
szanse na rynku, odpowiadam im, ¿e pewn¹ inwestycj¹  jest rozwój 
umiejêtnoœci jêzykowych. Jêzyków zdecydowanie warto siê uczyæ, 
poniewa¿ a¿ w 40% ofert pojawiaj¹ siê wymagania dotycz¹ce tego typu 
umiejêtnoœci.  Aby ich znajomoœæ sta³a siê naszym atutem powinniœmy 
uczyniæ z nich narzêdzie komunikowania siê w pracy, czyli byæ gotowym do 
pisania maili, rozmów telefonicznych  najczêœciej na tematy, które bêd¹ 
wymaga³y od nas pos³ugiwania siê s³ownictwem biznesowym, prawnym, 
technicznym. Warto, abyœmy zaopatrzyli siê w podrêczniki korespondencji 
handlowej w jêzykach, których siê uczymy. Przyda siê tak¿e, abyœmy 
t³umaczyli, nawet na w³asny u¿ytek instrukcje obs³ugi urz¹dzeñ, 
programów komputerowych, ulotki informacyjne za³¹czane do lekarstw itp. 

Jakich jêzyków warto siê uczyæ

www.biurokarier.edu.pl. 
Biuro Karier UMK korzysta wraz z innymi uczelniami ze wspólnego dla 
szkó³ wy¿szych serwisu  Jest to doskona³a 
platforma u³atwiaj¹ca kontakt pracodawców, studentów i absolwentów 
oraz Biur Karier. Na podstawie analizy zgromadzonych tam ofert pacy, 
praktyk, sta¿y  (ich liczba to oko³o 16 000 od 2009 roku) mo¿emy okreœliæ 
jakie jest zapotrzebowanie firm, instytucji na znajomoœæ poszczególnych 
jêzyków oraz dowiedzieæ siê, jaki jest ich po¿¹dany poziom.

Przedstawiony poni¿ej wykres pokazuje jak bardzo dominuj¹ w ofertach  
pracy wymagania dotycz¹ce  pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim – oko³o 
78% ogó³u ofert z wymaganiami jêzykowymi to oferty, gdzie oczekuje siê 
znajomoœci tego w³aœnie jêzyka. Potem w kolejnoœci mo¿na wymieniæ jêzyk 
niemiecki – 11%, jêzyk francuski – 4%, jêzyk rosyjski – 2%, jêzyk czeski -
2%. Inne jêzyki, a jest ich kilkadziesi¹t,  pojawiaj¹ siê w ofertach rzadziej – 
na wykresie ujêto te, które wystêpuj¹ w powy¿ej  1% ogó³u ofert. Mo¿na te¿ 
dodaæ, i¿ w 4% ofert pojawiaj¹ siê w wymaganiach dwa jêzyki – najczêœciej 
jest to  angielski i któryœ z jêzyków wymienionych powy¿ej. 

Wykres 1. Czêstoœæ wystêpowania wymagañ dotycz¹cych poszczególnych jêzyków obcych w ofertach

Oprac. Anna Osiñska - Bielawiec

Nie ma sensu  rozpoczynaæ nauki kilku jêzyków i znaæ je zaledwie na poziomie podstawowym (A1 lub A2). Pracodawcy bêd¹ od nas oczekiwali
przynajmniej poziomu B1, a najczêœciej wy¿szego – B2 lub C1, co ilustruje poni¿sze zestawienie. 

Wykres 2. Wymagany poziom umiejêtnoœci jêzykowych w ofertach

Co ciekawe, o ile w przypadku jêzyka angielskiego i rosyjskiego mniej wiêcej w podobnej liczbie pojawiaj¹ siê oferty z wymaganym poziomem
B1, B2, C1, o tyle pracodawcy zaznaczaj¹cy w wymaganiach jêzyk niemiecki i francuski na ogó³ oczekuj¹ ich znajomoœci przynajmniej na
poziomie C1. Podobna tendencja rysuje siê w przypadku pozosta³ych jêzyków obcych.

Mo¿na zadaæ sobie pytanie – Czy wobec tego warto uczyæ siê mniej popularnych jêzyków? 
Oczywiœcie warto, ale tak, aby osi¹gn¹æ poziom C1 lub C2.

Ewa Banaszak, doradca zawodowy, kierownik Biura Karier UMK
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DLACZEGO WARTO DO£¥CZYÆ
DO ORGANIZACJI JÊZYKOWYCH?
Zaplanuj karierê z jêzykiem francuskim

Francja jest trzecim najwiêkszym inwestorem zagranicznym w Polsce. 
Ponad 800 firm francuskich zainwestowa³o do tej pory w naszym kraju 
prawie 20 mld euro, tworz¹c przy tym ponad 200 000 miejsc pracy. 

Znajomoœæ jêzyka francuskiego to Twój atut na rynku pracy.

Wiele firm prawniczych i konsultingowych posiada w Polsce oddzielne 
dzia³y dedykowane obs³udze klientów francuskojêzycznych. Wysoko 
rozwiniête kompetencje jêzykowe w takich obszarach jak: biznes, handel, 
prawo polskie i francuskie, dokumenty i umowy handlowe, ksiêgowoœæ, 
finanse, obs³uga klienta i korespondencja biznesowa, s¹ bardzo 
po¿¹dane na rynku pracy.

Uczymy przede wszystkim pracowników i praktyków wielu 
miêdzynarodowych firm i instytucji a tak¿e absolwentów studiów 
wy¿szych, którzy wchodz¹ na rynek pracy, przygotowujemy do 
egzaminów specjalistycznych oraz prowadzimy szkolenia 
t³umaczeniowe.

Praca na zajêciach prowadzona jest w oparciu o autorskie opracowanie 
zawieraj¹ce materia³y Ÿród³owe, dokumenty maj¹ce powszechne 
zastosowanie w biznesie, æwiczenia, s³owniczek oraz wykaz 
specjalistycznych zwrotów. Oprócz jêzyka uczymy jak poruszaæ siê we 
wspó³czesnych realiach biznesu i francuskiej kultury pracy.

Rodzaje kursów prowadzonych w CCIFP:

- Francuski jêzyk biznesowy 

- Francuski jêzyk prawniczy

- Francuski w turystyce, hotelarstwie i gastronomii 

Przez ca³y rok CCIFP organizuje równie¿ intensywne szkolenia 
jêzykowe o ró¿nej tematyce:

A tak¿e szkolenia t³umaczeniowe:

Uczestnicy kursu pracuj¹ nad dokumentami z zakresu prawa o du¿ej 
ró¿norodnoœci: teksty aktów prawnych i rozporz¹dzeñ, orzeczenia s¹dowe, 
umowy, dokumentacje, itp. Omawiane s¹ tak¿e ró¿nice miêdzy prawem 
francuskim a prawem polskim i europejskim.

Nowy kurs przygotowany specjalnie z myœl¹ o osobach planuj¹cych karierê 
w sektorze us³ug turystycznych, hotelarstwie oraz gastronomii. Uczestnicy 
kursu poznaj¹ s³ownictwo i praktyczne zwroty umo¿liwiaj¹ce swobodn¹ 
komunikacjê w obszarze us³ug turystycznych. 

Prowadzone przez nas kursy przygotowuj¹ do egzaminu DFP Paryskiej Izby 
Przemys³owo-Handlowej. Sesje egzaminacyjne odbywaj¹ siê dwa razy w 
roku w siedzibie CCIFP w Warszawie. Zdawalnoœæ egzaminu wœród 
uczestników naszych kursów siêga 98%!

• Francuski w ksiêgowoœci i finansach 
• Wszystko o umowach w jêzyku francuskim
• Francuski jêzyk handlowy
• Korespondencja biznesowa po francusku
• Komunikacja przez telefon w jêzyku francuskim
• Sprzeda¿ w jêzyku francuskim

• Przek³ad dokumentów s¹dowych; 
• Przek³ad dokumentów z zakresu prawa spó³ek
• Akty notarialne i pe³nomocnictwa

Francuska Izba Przemys³owo-Handlowa w Polsce 
(CCIFP), organizacja zrzeszaj¹ca ponad 400 najwiêkszych 
firm francuskich i polskich, od ponad 10 lat prowadzi 
ca³oroczne kursy i jednodniowe szkolenia jêzykowe we 
wszystkich tych obszarach.

   Pe³en kalendarz kursów i szkoleñ jêzykowych dostêpny    
   jest na stronie www.ccifp.pl

   Kontakt: Centrum Szkoleniowe Francuskiej Izby     
   Przemys³owo-Handlowej w Polsce
   ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
   tel. 022 690 68 80
   fax: 02 690 68 75
   ccifp@ccifp.pl 
   www.ccifp.pl
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DET DANSKE KULTURINSTITUT
Duñski Instytut Kultury

Duñski Instytut Kultury jest pozarz¹dow¹, niezale¿n¹ organizacj¹ typu 
non-profit z siedzib¹ g³ówn¹ w Kopenhadze dzia³aj¹c¹ pod honorowym 
patronatem Jej Królewskiej Wysokoœci Ksiê¿nej Mary.

Duñski Instytut Kultury powsta³ w 1940 roku. W Polsce dzia³a od 1994 
roku.

Instytut zajmuje siê przede wszystkim promowaniem duñskiej kultury 
oraz wspó³prac¹ kulturaln¹ miêdzy Polsk¹ a Dani¹. Jego dzia³alnoœæ 
obejmuje m.in. organizowanie i wspó³organizowanie wystaw, 
koncertów, pokazów filmowych, spotkañ literackich itp.

Duñski Instytut Kultury nale¿y do warszawskiego oddzia³u 
stowarzyszenia EUNIC (European Union National Institutes for Culture - 
stowarzyszenie zrzeszaj¹ce instytuty kultury z ró¿nych krajów Europy) w 
ramach którego bierze udzia³ w najciekawszych miêdzynarodowych 
inicjatywach promuj¹cych w Polsce wspó³pracê miêdzynarodow¹ w 
zakresie kultury i edukacji.

Ponadto w ofercie Duñskiego Instytutu Kultury od lat znajduj¹ siê kursy 
jêzyków skandynawskich. Gwarantujemy naukê w niewielkich grupach o 
ró¿nych poziomach zainteresowania, zajêcia z native speakerem, dostêp 
do duñskiej biblioteki. Do nauki  duñskiego wykorzystujemy miedzy 
innymi fragmenty duñskich filmów fabularnych i dokumentalnych. 
Dodatkowymi walorami nauki u nas jest œwietna lokalizacja (przy pl. 
Konstytucji), skandynawski klimat pomieszczeñ, przytulna atmosfera 
podczas lekcji przy kawie i herbacie.

Zapisy na KURSY drog¹ elektroniczn¹:
kursy@dik.org.pl 

Wiêcej informacji o dzia³alnoœci
Duñskiego Instytutu Kultury na www.dik.org.pl    

Duñski Instytut Kultury
ul. Piêkna 31/37, 00-677 Warszawa 
tel. 22 621 11 20
e-mail: dik@dik.org.pl
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Goethe-Institut w Krakowie
Rynek G³ówny 20 
31-008 Kraków
tel.: +48 12 4225829 wew. 111
fax.: +48 12 4228276

Goethe - Institut w Krakowie – 20 lat doœwiadczenia
Kursy i egzaminy z jêzyka niemieckiego

Od ponad 50 lat Goethe-Institut jest najwiêkszym organizatorem kursów 
jêzyka niemieckiego na œwiecie. Co roku na ka¿dym z poziomów uczy siê 
go w ponad 100 instytutach poza granicami Niemiec i 13 instytutach w 
Niemczech 200 000 osób.

Jêzyka niemieckiego w Goethe-Institut mo¿na siê uczyæ zarówno w 
Krakowie, w Niemczech, jak i na odleg³oœæ. Nasza oferta jest w pe³ni 
dostosowana do potrzeb osób zainteresowanych rozpoczêciem nauki. 
Mo¿na u nas pog³êbiaæ znajomoœæ jêzyka, uczyæ siê s³ownictwa 
fachowego lub przygotowaæ siê do egzaminu, a tak¿e zdaæ egzamin 
uzyskuj¹c pisemne potwierdzenie zdobytych kompetencji jêzykowych.

Renata Krajewska-Markiewicz, Koordynator Dzia³u Jêzykowego 
Goethe-Institut w Krakowie
„Magnesem, który przyci¹ga s³uchaczy na kursy byli i s¹ nauczyciele 
ucz¹cy jêzyka niemieckiego profesjonalnie i z pasj¹. Przygotowania do 
zajêæ, które maj¹ miejsce w pokoju nauczycielskim, s¹ dla mnie zawsze 
dowodem na to, jak powa¿nie i z jak wielkim zaanga¿owaniem kole¿anki i 
koledzy podchodz¹ do swojej pracy. Jesteœmy instytutem kulturalnym, 
który umo¿liwia ucz¹cym siê jêzyka niemieckiego korzystanie  z 
doskonale wyposa¿onej biblioteki, zaprasza na spotkania z pisarzami i 
artystami z Niemiec, na wyk³ady i dyskusje z ludŸmi ze œwiata polityki i 
nauki, oferuje filmy, przedstawienia teatralne, liczne wystawy oraz 
nowoczesny portal internetowy. W ten sposób nauka jêzyka 
niemieckiego odbywa siê równolegle z poznawaniem Niemiec i kultury 
niemieckiej.”
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Bogata i ró¿norodna dzia³alnoœæ Stowa-

rzyszenia jest mo¿liwa dziêki sk³adkom 

cz³onkowskim oraz wsparciu instytucji i firm 

partnerskich, takich jak m.in. Ambasada 

Francji, Francuska Izba Przemys³owo- 

Handlowa, Instytut Francuski w Polsce, 

Orange, AXA, Carrefour, Gide Loyrette   

Nouel, Gras Savoye, Mazars, L'Oréal, 

Société Générale, Inter Partner Assistance,      

Auchan czy Renault.

Cz³onkowie Stowarzyszenia to absolwenci 

studiów realizowanych m.in. w ramach 

programów: 
Zarz¹dzanie Gospodark¹ Europejsk¹ 

HEC/SGH, Bankowoœæ i Finanse Paris- 

Dauphine/SGH, Program COPERNIC, Mar- 

keting i Zarz¹dzanie w Gospodarce ¯y- 

wieniowej IZMA/SGGW, Zarz¹dzanie Stoso- 

wane HEC/PW, Dziennikarstwo Europejskie, 

Handel Miêdzynarodowy EDHEC Lille- 

Nice/UMCS w Lublinie, Nauki Polityczne- 

Studia Europejskie Science- Po/SGH, 

Université de la Sorbonne Nouvelle Paris, 

Akademia Ekonomiczna Poznañ / IGR 

Université Rennes, Socrates, Francusko- 

Polskie Studia Zarz¹dzania Przedsiêbior- 

stwami £ódŸ.

Stowarzyszenie FRANCJA - POLSKA



Why Poland?
Your language career in BPO sector.

The region of Central and Eastern Europe (CEE) has enormous potential 
in the business services sector (BSS). The BSS sector started developing 
in Poland about 10 years ago as international services centres started to 
open up their operations. Poland’s main advantages in attracting the 
above mentioned projects consists in its favourable investment climate, 
highly qualified human resources and the development of the modern 
office space market.

It’s important to stress certain facts: currently in Poland 
there are 10 large academic centres with over 2 million students 
speaking different languages each year. Entrepreneurs considering 
development of business services projects in Poland have therefore a 
variety of potential investment destinations to choose form. Therefore 
Poland has much more to offer than other countries from the region in 
this field.

PAIiIZ estimates that there are more than 300 service centres employing 
around 100 000 people specialized in accounting & financial services, 
HR support, consulting, as well as, IT field. There are almost 40 
languages spoken in the abovementioned centres. The most successful 
BSS destinations in Poland are: Warsaw, Cracow and Wroc³aw. Still: 
Tricity, Poznan, Lodz and Katowice are very active in acquiring new 
investments. Furthermore, locations like Szczecin, Lublin and 
Bydgoszcz also seem very alluring from the business services 
perspective.

With the development of the sector and inclusion of more complicated 
processes ton the ones already serviced in Poland, moreover, because of 
the success stories and positive experiences of the branch, the new type 
of the services were established in our country: Knowledge Process 

Why Poland? 

Katarzyna Pyziak
Project Manager
Business Services
Foreign Investment Department
Polish Information and Foreign Investment Agency

Contact:
t: +48 22 334 98 90
e: katarzyna.pyziak@paiz.gov.pl

Centres and Centres of Excellence, in which the financial and marketing 
analyses, software development, risk management and other are 
performed. Because of the wider scope of operations and geographies 
offered in “Polish” centres, Poland competes not only with the CEE 
countries but also with the Asian and South – American ones. Mainly due 
to the quality of the talent pool, knowledge of the languages and time 
zones similarity our country became a trustworthy BSS centres 
localisation.

Poland’s advantages as an investment location are highly valued by a 
number of reports published by the world’s leading consultancy 
companies. Recently published studies and reports indicate that our 
country is considered as an European leader in terms of foreign 
investments, including investments in BSS sector.

According to Everest Group report, Poland as the only one from CEE 
countries has been qualified as “mature market” with reference to BSS, 
together with Brazil, China and India. Furthermore, in the Hackett Group 
Report, Poland has been recognized as the third world location (treading 
on heels of China and India).
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Ma³gorzata Praczyñska

Stanowisko: Lider Zespo³u
Czas pracy w Capgemini: ponad 1,5 roku
Jêzyk: niemiecki
Hobby: Taniec irlandzki i szkocki, zumba, 
odtwórstwo historyczne.

Czym siê zajmujesz w Capgemini, jakie 
s¹ Twoje obowi¹zki?
Jako lider zespo³u HRO odpowiadam 
zakwestie administracyjne i operacyjne.

Do moich obowi¹zków nale¿y zarz¹dzanie zespo³em, administracja, 
kontrola jakoœci oraz dba³oœæ o stabilnoœæ procesu. Zajmujê siê równie¿ 
wstêpn¹ analiz¹ nap³ywaj¹cych CV oraz kontrol¹ planów rekrutacyjnych 
dla naszego klienta – Capgemini Deutschland. Dodatkowo anga¿ujê siê w 
szkolenia i rekrutacje wewnêtrzne jako trener i rekruter. 

Jak wykorzystujesz jêzyk niemiecki w pracy?
Naszym klientem jest firma Capgemini w Niemczech st¹d te¿ jêzyka 
niemieckiego u¿ywam na co dzieñ. Jest on mi potrzebny do kontaktów z 
klientem, weryfikacji CV, kontaktów z kandydatami, raportów, analiz. Ca³a 
codzienna praca i komunikacja zewnêtrzna odbywa siê w tym jêzyku.

Czy masz jakieœ rady dla osób po filologiach wchodz¹cych na rynek 
pracy?
Przede wszystkim – inwestujcie w znajomoœæ jêzyków obcych. Po drugie 
– uwierzcie w siebie i inwestujcie w siebie. Praktyki, sta¿e – to wszystko 
bêdzie waszym atutem podczas szukania pracy. Nie raz spotyka³am siê z 
opini¹, ¿e aktualnie nie ma pracy dla osób po filologiach. To absolutna 
nieprawda. Absolwenci filologii to osoby wszechstronne, obyte z kultur¹, 
to elastyczni i kreatywni humaniœci, którzy bez problemu odnajduj¹ siê w 
œwiecie biznesu. Nie bójcie siê strefy finansów, nie bójcie siê handlu, nie 
bójcie siê doradztwa. 

Co Ci siê podoba w Twojej pracy?
Uwielbiam ludzi z którymi pracujê. Bez nich ta praca nie by³aby taka sama. 
Capgemini to wspania³a firma, daj¹ca naprawdê ogromne mo¿liwoœci 
rozwoju. To co jest tu wyj¹tkowe, to mo¿liwoœæ pracy i uczenia siê od 
specjalistów bardzo wysokiej klasy. Cieszê siê równie¿ z bardzo dobrych 
relacji z naszym klientem, nawet trudne sprawy rozwi¹zujemy w 
atmosferze wzajemnego szacunku i porozumienia.                        

Czy firma Capgemini jest Twoim zdaniem przyjazna dla filologów? 
Capgemini z pewnoœci¹ jest miejscem, w którym mo¿emy rozwijaæ 
umiejêtnoœci jêzykowe. Mamy bogaty pakiet szkoleñ (nawet z jêzyka 
polskiego dla obcokrajowców), mo¿liwoœæ wyjazdów zagranicznych, 
ci¹g³ego kontaktu z miêdzynarodowymi firmami. Doœwiadczenie 
zawodowe to przede wszystkim samodzielnoœæ, proaktywnoœæ, 
umiejêtnoœæ podejmowania decyzji i obycie ze œwiatem biznesu. 
Capgemini daje szansê nauczenia siê tego: pracy z klientem, kontaktów 
biznesowych, doœwiadczenia w sferze finansów, marketingu, ekonomii, 
technologii uczy pracy w zespole, rozwija, kszta³tuje. A to wa¿ne nie tylko 
dla filologów. 

Alina Honkisz

Stanowisko: Lider Zespo³u 
Czas pracy w Capgemini: 5 lat
Jêzyk: francuski
Hobby: Jazda na rowerze, d³ugie 
wêdrówki po górach. 

Czym siê zajmujesz w Capgemini, jakie 
s¹ Twoje obowi¹zki?
Jestem liderem zespo³u. Moja praca to 
ci¹g³e szukanie jak naj lepszych 

po to, aby pogodziæ dobro klienta z dobrem zespo³u. Jestem 
odpowiedzialna nie tylko za szeroko pojête zarz¹dzanie zespo³em, ale te¿ 
za budowanie relacji i regularne kontakty z przedstawicielami klienta.

Jak wykorzystujesz jêzyk francuski w pracy?
Ka¿dego dnia rozmawiamy i korespondujemy z naszymi klientami w ich 
jêzyku. Ponadto utrzymujemy kontakt z zespo³ami techników i 
specjalistów z dziedziny IT.  Nasi klienci traktuj¹ nas po kole¿eñsku,  pytaj¹ 
o samopoczucie albo o pogodê w naszej czêœci Europy. 

Czy masz jakieœ rady dla osób po filologiach wchodz¹cych na rynek 
pracy?
Nie bójcie siê próbowaæ. Obawiacie siê, ¿e wasza wiedza IT jest zbyt s³aba, 
¿eby pracowaæ na Service Desku? Nic bardziej mylnego. Z nasz¹ bogat¹ 
ofert¹ szkoleñ i doœwiadczeniem trenerów musi siê udaæ.  

Co Ci siê podoba w Twojej pracy?
Zdecydowanie najmocniejszym punktem s¹ LUDZIE. M³ody, dynamiczny, 
pe³en entuzjazmu, zgrany zespó³ sprawia, ¿e rano chêtnie idziemy do 
pracy. Plusem jest te¿ to, ¿e mamy sta³y kontakt z jêzykiem obcym. 
Pomagaj¹c klientom czujemy, ¿e nasza praca jest wa¿n¹ czêœci¹ czegoœ 
wiêkszego, a sukces naszego klienta jest te¿ w znacznym stopniu naszym 
udzia³em. 

Czy firma Capgemini jest Twoim zdaniem przyjazna dla filologów? 
Dla filologów, historyków, politologów, informatyków, ekonomistów – dla 
wszystkich, którzy lubi¹ pracê w zespole, chc¹ siê uczyæ i rozwijaæ, a przy 
tym porozmawiaæ trochê na przyk³ad po francusku. Nasza firma to œwietne 
miejsce ¿eby nie tylko wykorzystaæ zdobyt¹ wiedzê, ale te¿ poznaæ nowe 
mo¿liwoœci jakie daje znajomoœæ jêzyków obcych i mieæ realn¹ szansê na 
karierê.

Wszystkich zainteresowanych prac¹, praktykami lub 
sta¿em zachêcamy do przesy³ania aplikacji. Aktualne 
oferty pracy dostêpne s¹ na stronie 
www.pl.capgemini.com/careers

Rekrutacja trwa przez ca³y rok!
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Kariera w Twoich rêkach!

Kim jesteœmy?

Infosys BPO Poland jest spó³k¹  indyjskiej firmy Infosys Ltd. – jednego z najwiêkszych  dostawców us³ug outsourcingowych
na  œwiecie.

Infosys BPO Poland to wiod¹cy przedstawiciel sektora nowoczesnych us³ug biznesowych w Polsce oraz jeden z najwiêkszych
pracodawców w regionie ³ódzkim. Aktualnie nasza firma zatrudnia ponad 1500 pracowników. Siedzib¹ centrum jest kompleks Green
Horizon, najnowszy i prawdopodobnie najbardziej nowoczesny biurowiec w £odzi, dedykowany bran¿y outsourcingowej. Nasze
centrum oferuje szeroki  wachlarz zaawansowanych us³ug z zakresu BPO i ITO w 20 jêzykach dla 28 krajów œwiata, w takich
dziedzinach jak, m.in. ksiêgowoœæ,  finanse, logistyka, zakupy, obs³uga klienta, audyt, IT oraz SAP.

W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem naszego centrum, tylko w bie¿¹cym roku planujemy zatrudnienie co najmniej 500
dodatkowych osób, zarówno tych, które dopiero rozpoczynaj¹ swoj¹  przygodê z outsourcingiem, jak równie¿ specjalistów
z kilkuletnim doœwiadczeniem. To oznacza, ¿e pod koniec 2013 roku, bêdzie pracowa³o z nami ju¿ 2000 osób i dziêki temu
staniemy siê pi¹tym najwiêkszym pracodawc¹ sektora nowoczesnych us³ug w Polsce.

Ale mo¿e lepiej powiedzieæ jak wygl¹da praca w Infosys.

Mo¿e zacznê od tego, ¿e Wam siê przedstawiê. Krystyna Zaj¹czkowska, specjalista ds. rekrutacji w firmie . Swoj¹
przygodê z outsourcingiem zaczê³am w Krakowie, gdzie pracowa³am w jednej z najwiêkszych firm outsourcingowych w kraju. Tam
spêdzi³am ponad 4 lata, w 2 zupe³nie ró¿nych dzia³ach, a w tym w ksiêgowoœci.

 Infosys BPO Poland

I po tym okresie zmieni³am pracê na Infosys. Niecodzienna zmiana powiecie? Zgadzam siê – przeprowadzka z Krakowa do £odzi i to
ze wzglêdu na pracê ? A jednak! I z perspektywy czasu muszê przyznaæ, ¿e to by³a bardzo dobra decyzja. Mia³am okazjê zajmowaæ
siê zadaniami z którymi przez 4 lata nie mog³am mieæ stycznoœci, wyje¿d¿aæ za granicê, dzieliæ siê z wami informacjami dotycz¹cymi
firmy, oraz wspieraæ dynamiczny rozwój naszego centrum.

I niejednokrotnie tak wygl¹da codziennoœæ naszych pracowników. JeŸdzimy, a raczej jeŸdzicie na migracje, przenosicie procesy,
jesteœcie wizytówk¹ firmy nie tylko dla nowych, ale tak¿e dla obecnych klientów. Decydujecie jak chcecie wykorzystaæ swój czas.
To w waszych rêkach le¿y wasza kariera. Wybieracie, czy zale¿y wam na podniesieniu znajomoœci jêzyków obcych, a do dyspozycji
macie  liczne kursy jêzykowe wewn¹trz firmy . Udzia³ szkoleniach unijnych? Specjalistycznych? Szkolenia przygotowuj¹ce do pracy
w systemie SAP? Dlaczego nie? 

Firma oferuje wam tak¿e program rozpoznawania potencja³u i wspierania rozwoju zawodowego poprzez system wewnêtrznej
rekrutacji.

Ale jak dobrze wiemy nie sam¹ prac¹ cz³owiek ¿yje. Imprezy miko³ajkowe, karnawa³owe, wewn¹trzdzia³owe, dofinansowanie
do wyjazdów zimowych. Oferta Infosys w obszarze wydarzeñ lifestylowych jest tak szeroka, ¿e trudno wymieniæ wszystkie
inicjatywy firmy. Na szczêœcie na bie¿¹co otrzymujecie przypomnienia dotycz¹ce dodatkowych œwiadczeñ.

To, co ostatecznie przekona³o mnie do pracy w , to doskona³a atmosfera, pomocne i ¿yczliwe podejœcie osób, nie
tylko z mojego zespo³u. Bo jak poradziæ sobie samemu w zupe³nie nowym miejscu? Oczywiœcie, da siê! Pozna³am magiczne
znaczenie s³owa "migawka"(czy wiedzieliœcie, ¿e w £odzi to s³owo oznacza bilet miesiêczny?) :)  Jakby nie by³o, spêdzam tutaj
8 godzin dziennie i w tym czasie uczê siê,  wykorzystujê posiadan¹ ju¿ wiedzê, poznajê nowe osoby, œmiejê siê, negocjujê.

Infosys BPO Poland

Jakich osób bêdziemy zatem teraz poszukiwaæ?

Wa¿na jest dla nas znajomoœæ jêzyków obcych, takich jak fiñski, holenderski, niemiecki, francuski, norweski, czy szwedzki.
Poszukujemy te¿ osób, które s¹ gotowe do praktycznego poznania pracy w sektorach BPO i ITO, ale równie¿ i takich,  które podziel¹
siê z nami ju¿ zdobyt¹ wczeœniej wiedz¹. Czekamy na Was i mamy nadziejê, jak najszybciej przywitaæ Was w szeragach naszej
Infosysowej Rodziny!
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Przeciêtny Kowalski kojarzy Francjê z bagietk¹, serem, dobrym

winem i wie¿¹ Eiffla. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e Francja to równie¿
jeden z najwiêkszych inwestorów zagranicznych w Polsce, twórca
innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych w dziedzinie
telekomunikacji, transportu, czy energetyki, a tak¿e jeden
z najwiêkszych rynków zbytu dla wielu polskich produktów. Czy
zatem jêzyk francuski mo¿e przydaæ siê nie tylko podczas
zwiedzania zabytków Pary¿a? Oczywiœcie, ¿e tak, gdy¿ jego
znajomoœæ to du¿y atut na polskim rynku pracy.

Czy jednak znajomoœæ jêzyka francuskiego jest warunkiem koniecznym

by móc uczestniczyæ w procesie rekrutacji? Z pewnoœci¹ nie.
Wiod¹cym jêzykiem biznesowym jest angielski i jego znajomoœæ
wystarczy w codziennej komunikacji z francuskim prze³o¿onym lub
pozosta³ymi oddzia³ami zagranic¹. Zreszt¹ jest wiele firm, gdzie ca³y
zarz¹d jest polskojêzyczny. Œcie¿ka awansu jest bowiem otwarta
i z powodzeniem mo¿na pracowaæ we francuskiej firmie, mieæ szefa
Polaka i komunikowaæ siê z central¹ po angielsku. Warto jednak
zauwa¿yæ, ¿e jêzyk francuski jest czêsto u³atwieniem w pracy
i znacz¹cym atutem przy ubieganiu siê o stanowisko, szczególnie
w firmach, które s¹ zarz¹dzane bezpoœrednio z Pary¿a lub
wspó³pracuj¹ intensywnie z francuskimi partnerami. Znajomoœæ
jêzyka mo¿e siê okazaæ niezbêdna jeœli bêdziemy chcieli ubiegaæ siê
o pracê w jednym z centrów BPO. Sektor ten wyj¹tkowo szybko
rozwija siê w Polsce, a znaczna czêœæ klientów to firmy francuskie.

F rancja i Polska od wielu lat prowadz¹ miêdzy sob¹ intensywn¹

wymianê handlow¹, której wartoœæ w 2011 roku wynios³a
14,6 mld euro. Dziêki niej wiele polskich firm eksportuje swoje
towary na rynek francuski i stale wspó³pracuje z francuskimi
kl ientami. Wraz ze wzrostem wymiany handlowej roœnie
zapotrzebowanie na francuskojêzycznych pracowników, którzy
s¹ odpowiedzialni za utrzymywanie kontaktu z francuskimi
klientami. Znajomoœæ francuskiego przydaje siê nie tylko w
firmach handlowych, ale równie¿ w ca³ej bran¿y transportowej.
Po pierwsze znaczna czêœæ firm logistycznych i spedycyjnych
to firmy francuskie: FM Polska, Gefco, Geodis Calberson, a po
d rug i e zna j omoœæ j ê z yków obcych wœ ród spedy to rów
i specja l is tów ds. eksportu jest wysoce po¿¹dana. Nie
zapominajmy równie¿ o sektorze us³ugowym i konsultingowym.
Wiele z najwiêkszych firm doradczych, a tak¿e kancelarii
prawnych posiada french deski, czyli specjalne departamenty
d e d y k o w a n e d o o b s ³ u g i k l i e n t a f r a n c u s k o j ê z y c z n e g o .
Znajomoœæ jêzyka jest tutaj warunkiem koniecznym, choæ
cenne s¹ równie¿ inne umiejêtnoœci nabyte podczas sta¿y,
czy praktyk.

Mówi¹c o firmach francuskich nale¿y podkreœliæ, ¿e wiele z nich

prowadzi programy miêdzynarodowej wymiany pracowników.
Mo¿na zatrudniæ siê w biurze w Warszawie, a nastêpnie po jakimœ
czasie wyjechaæ na kilka miesiêcy do pracy w Pary¿u lub innym
mieœcie, gdzie dana firma ma oddzia³. Poza mo¿liwoœci¹ rozwoju
kariery zagranic¹ pracownicy firm francuskich mog¹ skorzystaæ
równie¿ z wielu programów szkoleniowych w kraju.

Na koniec warto przypomnieæ wyniki Ogólnopolskiego Badania

Wynagrodzeñ z 2011 roku, z którego wynika, ¿e osoby pos³uguj¹ce
siê w pracy jêzykiem francuskim, w stopniu co najmniej bardzo
dobrym, zarabiaj¹ najwiêcej. Ich p³ace kszta³towa³y siê na poziomie
5250 pln brutto i by³y wiêksze o 250 pln od wynagrodzeñ osób
mówi¹cych po angielsku. Warto zatem ju¿ na samym pocz¹tku
edukacji dobrze zastanowiæ siê nad wyborem jêzyka.

Mariusz Kielich
Kierownik ds. Komunikacji i PR, Francuska Izba Przemys³owo-Handlowa w Polsce (CCIFP)

FRANCUSKI PRACODAWCA
kluczem do kariery na jêzykowym rynku pracy

Francuska Izba Przemys³owo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest stowarzyszeniem 
pracodawców zrzeszaj¹cym ponad 400 firm francuskich i polskich. Od 1994 
roku CCIFP dzia³a na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów 
pe³ni¹c rolê platformy wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ biznesowych oraz 
najlepszych praktyk pomiêdzy przedsiêbiorcami. CCIFP podejmuje dzia³ania 
wp³ywaj¹ce na przemiany polskiej gospodarki oraz wspó³tworzy korzystne 
warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. Ka¿dego roku CCIFP organizuje ponad 
100 spotkañ biznesowych, w których uczestniczy przesz³o 5000 osób. 
Najwiêkszymi wydarzeniami w roku 2012 by³y: Polsko-Francuskie Forum 
Gospodarcze z udzia³em Prezydentów Polski i Francji, Rendez-vous z Francj¹ w 
dniu 14 lipca oraz pawilon wystawowy Café France na Forum Ekonomicznym w 
Krynicy. www.ccifp.pl, ccifp@ccifp.pl, ul. Widok 8, 00-023 Warszawa, tel. 
022 690 68 80.

19,2 mld euro – tyle firmy z kapita³em francuskim zainwestowa³y w Polsce od pocz¹tku obecnoœci na naszym rynku. Najwiêksze przedsiêbiorstwa 

zaczê³y pojawiaæ siê w naszym kraju na samym pocz¹tku lat 90-tych XX wieku, co pozwoli³o im na wypracowanie znacz¹cej pozycji w wielu sektorach. 
Ka¿dy z nas codziennie mijaj¹c na ulicach pojawiaj¹ce siê szyldy, reklamy i znaki firmowe spotyka siê z francuskim biznesem nie zdaj¹c sobie nawet z 
tego sprawy. Najwiêksi gracze na rynku us³ug bankowych, tacy jak BNP Paribas, Crédit Agricole (dawny Lukas Bank), czy Société Générale (który posiada 
ponad 99% akcji Euro Banku SA), to banki francuskie, które od wielu lat obecne s¹ w Polsce. Jednym z najwiêkszych podmiotów na rynku us³ug 
telekomunikacyjnym jest Orange,  nale¿¹cy do grupy France Telecom i zatrudniaj¹cy 22 000 osób w ró¿nych miastach Polski. Kolejna firma z tego sektora 
Alcatel - Lucent prowadzi w naszym kraju Centrum Badañ i Rozwoju zatrudniaj¹c in¿ynierów i specjalistów opracowuj¹cych nowe rozwi¹zania 
teleinformatyczne. Bran¿a energetyczna równie¿ pe³na jest przyk³adów firm pochodz¹cych znad Sekwany. Wœród nich m.in. EDF, który dostarcza ponad 
10% energii elektrycznej w Polsce, GDF Suez, czy Dalkia, nale¿¹ca do grupy Veolia Environnement , zarz¹dzaj¹ca systemem ciep³owniczym w Warszawie i 
kilku innych miastach  Polski. Po naszych drogach porusza siê ponad milion samochodów francuskich takich marek jak Peugeot, Citroën, czy Renault. 
Firmy te maj¹ w naszym kraju bardzo dobrze rozbudowane struktury dystrybucji, a tak¿e dzia³y zajmuj¹ce siê marketingiem, czy obs³ug¹ klienta. Tak samo 
w bran¿y budowlanej jest wiele firm, które oparte s¹ na francuskim kapitale, wœród nich m.in. Lafarge, Warbud, Eiffage, czy Bouygues. Nie zapominajmy o 
sieciach du¿ej dystrybucji, które rozlokowane s¹ w ca³ej Polsce i zatrudniaj¹ pracowników zarówno do obs³ugi klientów, ale tak¿e do dzia³ów ksiêgowych, 
finansowych, marketingu, HR itp. To tylko niektóre z przyk³adów bran¿, w których znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ firmy francuskie zatrudniaj¹ce w ca³ej Polsce 
ponad 200000  osób.

www.ccifp.pl – CCIFP  wejdŸ na gie³dê pracy i zarejestruj swoje CV!
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Bran¿a/Sektor: Consulting, Technology, Outsourcing

Lokalizacja: mazowieckie, ma³opolskie

Accenture Services Sp. z o.o

Profile rekrutacyjne na 2013: 
Szukamy zarówno studentów, którzy pragn¹ zdobyæ swoje pierwsze doœwiadczenie
zawodowe, jak i absolwentów z wieloletnim sta¿em pracy. Oczekiwania, stawiane wobec
kandydatów aplikuj¹cych do takich dzia³ów jak: ksiêgowoœæ, zakupy, marketing czy obs³uga
klienta, to oprócz doœwiadczenia w danym obszarze, równie¿ bardzo dobra znajomoœæ jêzyka
angielskiego po³¹czona ze znajomoœci¹ innego jêzyka obcego. 

( potrzeby rekrutacyjne oraz w jaki sposób aplikowaæ do Pañstwa

Osoby zainteresowane prac¹ w dziale IT, powinny zarówno pos³ugiwaæ siê jêzykiem angielskim
w stopniu bardzo dobrym, jak i posiadaæ pewne doœwiadczenie w obs³udze najnowszych technologii
informatycznych.

Pe³na nazwa firmy: Accenture Services Sp. z o.o.

Chcia³byœ dowiedzieæ siê wiêcej o mo¿liwoœciach rozwoju zawodowego w Accenture? 
Zapraszamy na nasz¹ stronê www.kariera.accenture.com. 
Szukasz ciekawych ofert pracy w Krakowie? WejdŸ na www.accenture.com/krakow.

Je¿eli nie wiesz, jakie stanowisko najlepiej pasuje do Twoich umiejêtnoœci, zainteresowañ
czy wykszta³cenia, przeœlij nam swoje CV na adres: 
praca.outsourcing@accenture.com (oferty w Warszawie).
krakow@accenture.com (oferty w Krakowie).

Bran¿a/Sektor: SSC

Lokalizacja: Zabierzów, woj. ma³opolskie

Amway Business Centre Europe Sp.z o.o.

Zakres dzia³alnoœci :                 

Amway Business Centre-Europe is one of Shared Service Centres which was opened in March 2010. We
support 26 European countries in: Finance, Customer Service, Marketing, IT and HR. The number of our
employees exceeds 230. Our employees speak  over 20 different languages e.g. French, German, Spanish,
Italian, Greek, Romanian, Slovak, Slovenian, Hungarian, Croatian and even Chinese. Over 20% of our staff
are foreigners.

We are looking for candidates fluent in English and at least one of the European languages. We hire all year
round! To find more about our company and open positions visit our profile:
http://www.pracuj.pl/profil-praca-amway.html
or contact us directly at: recruitment.krakow@amway.com

Profile rekrutacyjne na 2013:
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Bran¿a/Sektor: Outsourcing, IT, Helpdesk, Customer Service

Lokalizacja: dolnoœl¹skie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie

Amway Business Centre Europe Sp.z o.o.

Siedziba g³ówna 
Atos IT Services sp. z o.o.
ul. Postêpu 18 
(budynek Neptun) 
02-676 Warszawa 
tel. +48 22 444 6500 
fax. +48 22 444 6501

Zakres dzia³alnoœci:

infopl@atos.net 

Atos skupia siê na rozwi¹zaniach biznesowych, które zapewniaj¹ rozwój i pomagaj¹ organizacjom budowaæ ich
przysz³oœæ. Firma jest œwiatowym partnerem technologii informatycznych Igrzysk Olimpijskich i jest notowana
na francuskiej gie³dzie Paris Eurolist Market. Atos prowadzi dzia³alnoœæ pod markami Atos, Atos Consulting,
Atos Worldline i Atos WorldGrid.

Profile rekrutacyjne na 2013 :

Najchêtniej zatrudniamy absolwentów kierunków informatycznych IT, zarz¹dzania, a tak¿e lingwistów i filologów
z pasj¹ do jêzyków obcych takich jak: j.niemiecki, j.angielski, j.francuski, j.w³oski, j.rosyjski, j.czeski, j.s³owacki,
a tak¿e j.holenderski i j. skandynawskie. W 2013 roku planujemy zatrudniæ 260 nowych pracowników.

Nie boimy siê byæ Twoim pierwszym pracodawc¹! Oferujemy szkolenia i profesjonalne wsparcie w procesie
adaptacji ka¿dego nowego pracownika. 

Zapraszamy do skorzystania z systemu aplikacji on-line. System ten zawiera informacje o aktualnych wakatach
w Atosie zarówno w Polsce jak i za granic¹. Jest to najszybszy sposób aplikowania na wybrane stanowisko,
a tak¿e zarejestrowania swojego CV w bazie, by mog³o byæ wykorzystane w kolejnych rekrutacjach
prowadzonych przez Atosa. www.careers.atos.net 

Atos Dzia³ HR
Biuro w Bydgoszczy 
ul. Kraszewskiego 1 
85-240 Bydgoszcz 
tel. +48 52 589 2000 
fax. +48 52 589 2001
rekrutacja@atos.net

Biuro w Bydgoszczy 
ul. Kraszewskiego 1 
85-240 Bydgoszcz 
tel. +48 52 589 2000 
fax. +48 52 589 2001 

Biuro we Wroc³awiu
Wroc³awski Park Biznesu
ul. Strzegomska 46
53-611 Wroc³aw
tel. +48 71 719 2500 
fax. +48 71 719 2666

Bran¿a/Sektor: Outsourcing/Consulting

Lokalizacja: Kraków, Armii Krajowej 16 / Dekerta 24

Aon Hewitt Sp. z o.o 

Aon Hewitt, a part of Aon Corporation, is the global leader in human resource consulting and outsourcing solutions.
The centre in Krakow is the biggest Aon Hewitt location in the EMEA region (Europe, Middle East, Africa), employing
almost 700 colleagues and operating in three major business lines – Benefits Administration, HR Business Process
Outsourcing and Shared Services – providing a range of HR services to our clients all over the world.

Currently we are looking for experienced candidates and gradua tes wanting to develop in different areas, like finance,
accounting, customer service, HR and administration. At the same time we are eager to employ people fluent in
English, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Czech, Slovakian, Russian and Ukrainian.

All current vacancies are available online www.aon.com/poland

Recruitment mailbox krakow.recruitment@aonhewitt.com
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Lokalizacja:  Warszawa, Kraków, Katowice, Opole, Wroc³aw

Capgemini Polska Sp. z o.o.

Zakres dzia³alnoœci:

Bran¿a/Sektor: Consulting, Technology, Outsourcing

Capgemini jest jedn¹ z najwiêkszych firm œwiadcz¹cych zintegrowane us³ugi doradcze, informatyczne i outsourcingowe. Jako pracodawca
oferuje rozwój w miêdzynarodowym œrodowisku, w interdyscyplinarnych zespo³ach ekspertów, którzy wspólnie z klientami pracuj¹ nad
biznesowymi i technologicznymi rozwi¹zaniami wspieraj¹cymi ich dzia³alnoœæ. Capgemini jest globaln¹ organizacj¹, która zatrudnia ponad
120 tys. pracowników w 40 krajach. W Polsce nasz zespó³ liczy ponad 5000 pracowników. Biura Capgemini znajduj¹ siê w Warszawie,
Krakowie, Katowicach, Opolu i Wroc³awiu.

Profile rekrutacyjne na 2013: 
Capgemini tworzy zespó³ wykwalifikowanych i doœwiadczonych specjalistów, o unikalnym potencjale twórczym i pasji do podejmowania
nowych wyzwañ. Poszukujemy osób ze zdolnoœciami analitycznymi i interpersonalnymi, które potrafi¹ pracowaæ w zespole i chc¹ rozwijaæ
siê w obszarze: IT, finansów, ksiêgowoœci, operacji bankowych, HR, obs³ugi klienta, marketingu lub zarz¹dzania. Ka¿de z oferowanych
przez nas stanowisk wymaga znajomoœci jêzyka angielskiego lub innego jêzyka obcego. Zatrudniamy studentów i absolwentów wszystkich
kierunków; preferowane s¹ specjalnoœci techniczne, informatyczne, finansowe, lingwistyczne oraz ekonomiczne. 

Wszystkich zainteresowanych prac¹, praktykami lub sta¿em zachêcamy do przesy³ania aplikacji na adres:  
RecruitmentBPO.pl@capgemini.com lub recruitmentITO.pl@capgemini.com. 

Aktualne oferty pracy dostêpne s¹ na stronie: www.pl.capgemini.com/careers 

Bran¿a/Sektor: Finanse/Ksiêgowoœæ 

Lokalizacja: ma³opolskie, Kraków 

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o. 

Profile rekrutacyjne na 2013: 

IBM BTO W KRAKOWIE PROWADZI REKRUTACJÊ NA PONI¯SZE STANOWISKA: 
•        M³odszy Ksiêgowy 
•        Ksiêgowy 
•        Specjalista ds. Ksiêgowoœci 
•        M³odszy Analityk ds. Nale¿noœci 
•        Analityk ds. Nale¿noœci 
•        Specjalista ds. IT 

Zakres dzia³alnoœci: Outsourcing us³ug z zakresu ksiêgowoœci oraz zobowi¹zañ finansowych klientów miêdzynarodowych 

SPOSÓB APLIKACJI: 
Aplikacjê nale¿y przes³aæ poprzez formularz on-line dostêpny na stronie:
http://ibm.com/start/pl/bto

Poszukujemy osób z bieg³¹ znajomoœci¹ jêzyków: niemieckiego, francuskiego, w³oskiego, hiszpañskiego, portugalskiego, 
hebrajskiego, holenderskiego, szwedzkiego, duñskiego, norweskiego, fiñskiego, wêgierskiego, czeskiego, rumuñskiego, 
greckiego, tureckiego, rosyjskiego, s³owackiego, serbskiego, bu³garskiego oraz z dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego. 
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Lokalizacja:  £ódŸ, ³ódzkie

Infosys BPO Poland Sp. z o. o.    
Bran¿a/Sektor:  BPO (outsourcing)

Zakres dzia³alnoœci: finanse i ksiêgowoœæ, audyt i kontrola wewnêtrzna, procesy zakupowe i logistyka, IT oraz konsulting

Profile rekrutacyjne na 2013 :

Kogo poszukujemy?
> Studentów, absolwentów oraz specjalistów z kilkuletnim doœwiadczeniem zawodowym 
> Kandydatów z dobr¹ znajomoœci¹ jêzyków obcych
> Osób z dobrze wykszta³conymi kompetencjami komunikacyjnymi i umiejêtnoœci¹ pracy w zespole, a tak¿e gotowoœci¹ do dalszego
podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

Aplikacje w jêzyku angielskim mo¿na przesy³aæ przez ca³y rok na adres rekrutacja_lodz@infosys.com.
Wszystkie nasze aktualne oferty pracy publikujemy zawsze na stronie www.pracuj.pl.

Lokalizacja: Katowice Bussiness Point, ul. Piotra Œciegiennego 3, 40-001 Katowice

Service Delivery Center Katowice

Service Delivery Center w Katowicach powsta³o jesieni¹ 2009 roku. SDC to jednostka PwC, która wspiera dzia³y audytu
spó³ek PwC zlokalizowanych w UK, Niemczech oraz krajach CEE (Polska, Czechy, S³owacja, Wêgry). Jesteœmy jednym
z wielu Centrów nale¿¹cych do sieci Service Delivery Network znajduj¹cych siê na ca³ym œwiecie. Nasza firma rozwija siê
bardzo dynamicznie - obecnie zatrudniamy ju¿ ponad 350 pracowników.

Nasza kultura organizacyjna oparta jest na zasadach równych szans i najlepszego wykorzystania potencja³u wszystkich pracowników.

Poszukujemy kandydatów ze znajomoœci¹ jêzyków angielskiego, niemieckiego, s³owackiego, czeskiego lub wêgierskiego. 

Jeœli chcesz do³¹czyæ do naszego zespo³u APLIKUJ: www.pwc.pl/kariera
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Stream International Sp. z o.o.
Bran¿a/Sektor: Outsourcing/IT/Helpdesk/Customer service

Stream International Sp. z o.o. jest amerykañsk¹ firm¹ outsourcingow¹, specjalizuj¹c¹ siê w dostarczaniu wsparcia technicznego
u¿ytkownikom sprzêtu komputerowego, elektronicznego oraz telekomunikacyjnego. Konsorcjum Stream Global Services, za³o¿one
w latach 90-tych w Stanach Zjednoczonych, posiada obecnie 50 oddzia³ów - contact center w 22 krajach w Ameryce Pó³nocnej,
Europie, Azji oraz w Afryce. W Polsce filia firmy znajduje siê w Szczecinie.

W polskim oddziale firmy jest zatrudnionych ok. 300 osób. Wiêkszoœæ pracowników to konsultanci helpdesk, obs³uguj¹cy klientów
niemieckojêzycznych. W zwi¹zku z nieustannym rozwojem, poszukujemy pracowników biegle w³adaj¹cych jêzykiem niemieckim.
Wszystkim zatrudnionym konsultantom gwarantujemy bezp³atne szkolenia techniczne i ,,miêkkie”, dlatego chêtnie zatrudniamy
studentów i absolwentów, niezale¿nie od ich doœwiadczenia zawodowego.

Jeœli chcesz do³¹czyæ do zespo³u pracowników Stream, weŸ udzia³ w rekrutacji! Wyœlij CV na adres: rekrutacja@stream.com lub
aplikuj korzystaj¹c z naszej strony kariery: careers.stream.com.

Aktualne oferty pracy w Szczecinie znajdziesz na naszej stronie www.stream.szczecin.pl w zak³adce Kariera.
Stream International Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 62
70-470 Szczecin
tel.: 91 488 13 23

Shell Business Service Centre Kraków Sp. z o.o.
Lokalizacja: ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów k.Krakowa, Krakowski Business Park

Krakowskie Centrum Us³ug Biznesowych Shell w ci¹gu szeœciu lat swojej dzia³alnoœci sta³o siê strategiczn¹ jednostk¹ obs³uguj¹c¹
najwa¿niejsze procesy biznesowe koncernu Royal Dutch Shell – globalnego giganta bran¿y petrochemicznej i energetycznej,
najwiêkszej firmy na œwiecie wed³ug rankingu 2012 magazynu Fortune. Pozosta³e Centra Shell zlokalizowane s¹ w Cape Town,
Chennai, Kuala Lumpur, Glasgow i Manili. Ich zadaniem jest obs³uga jednostek Shell w ponad 80 pañstwach, zatrudniaj¹cych
³¹cznie ponad 90 tys. pracowników. Centra biznesowe Shell s¹ odpowiedzialne za usprawnienie i realizacjê procesów koncernu
z zakresu m.in. finansów, ksiêgowoœci, podatków, logistyki, scentralizowanych procesów HR czy miêdzynarodowej obs³ugi klienta.
Odpowiadaj¹ za ci¹g³oœæ procesow¹ i biznesow¹ ca³ej firmy w jej globalnej skali.

SHELL BUSINESS SERVICE CENTRE KRAKÓW jest jednym z piêciu najwiêkszych centrów us³ug biznesowych w Polsce oraz
drugim, co do wielkoœci w regionie ma³opolskim. Zatrudnia ju¿ niemal 1700 osób i wci¹¿ prowadzi intensywn¹ rekrutacjê.
Krakowskie Centrum wyró¿nia siê w kraju pod wzglêdem zaawansowania obs³ugiwanych zadañ i kompetencji pracowników, którzy
obs³uguj¹ z³o¿one procesy w 17 jêzykach takich jak: polski, portugalski, hiszpañski, w³oski, bu³garski, holenderski, wêgierski,
s³owacki, czeski, norweski, s³oweñski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiñski, turecki oraz angielski.

Rekrutacjê prowadzimy ca³y rok.

Zachêcamy do odwiedzenia strony www.shell.pl, gdzie znajduj¹ siê aktualne oferty pracy.
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Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Bia³ej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Bia³ej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Bia³a 
kontakt tel.: 33 8279 350 strona: www.ath.bielsko.pl
kontakt tel.: 33 8279 419 strona: www.biurokarier.ath.bielsko.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II
Al. Rac³awickie 14
20-950 Lublin
kontakt tel.: +48 81 445 41 01
email: kul@kul.pl
strona: www.kul.pl
 

Biuro Karier KUL 
Al. Rac³awickie 14
20-950 Lublin
kontakt tel: +48 81 445 43 71
email: kariera@kul.pl
strona: www.kul.pl/biurokarier

Wydzia³ Nauk Humanistycznych: Filologia angielska, Filologia niderlandzka, Filologia germañska, 
Filologia klasyczna, Filologia polska, Filologia romañska, Filologia s³owiañska ( specjalnoœæ ukraiñska i 
specjalnoœæ rosyjska ), Sinologia.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia³ej kszta³ci studentów na piêciu wydzia³ach:
Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, Wydziale Nauk o Materia³ach i Œrodowisku, Wydziale
Zarz¹dzania i Informatyki, Wydziale Humanistyczno-Spo³ecznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu.
W Akademii mo¿na studiowaæ ³¹cznie 17 kierunków, na studiach I stopnia (licencjackich
i in¿ynierskich), II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym
(dziennym)  i niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym). Ponadto kszta³cimy na studiach
podyplomowych i licznych kursach. 

Strona 38



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Politechnika Œl¹ska w Gliwicach    Kolegium Jêzyków Obcych 

Wydzia³ Filologiczny:
› Filologia angielska › Filologia rumuñska › Filologia w³oska
› Filologia germañska ›Filologia duñska › Arabistyka
› Filologia niderlandzka › Filologia norweska › Hebraistyka
› Filologia rosyjska › Filologia fiñska › Turkologia
› Filologia ukraiñska › Filologia koreañska › Indologia
› Filologia hiszpañska › Filologia wietnamsko-tajska › Japonistyka
› Filologia wêgierska › Filologia indonezyjsko-malajaska › Sinologia
› Filologia romañska › Filologia nowogrecka › Ugrofinistyka
› Filologia portugalska

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznañ
kontakt tel.: +48 61 829 40 00
strona: www.amu.edu.pl

Biuro Karier UAM
ul. Zwierzyniecka 7c
60-813 Poznañ
kontakt tel.: +48 61 829 24 28
email: bkarier@amu.edu.pl
strona: www.biurokarier.amu.edu.pl

Specjalnoœci kszta³cenia: 

Politechnika Œl¹ska
Akademicka 2A, Gliwice
strona: www.polsl.pl

Kolegium Jêzyków Obcych
ul. Bojkowska 37, Gliwice
kontakt tel.: 32 461 27 90-91
email: RKJO@polsl.pl
strona: www.polsl.pl/Wydzialy/RKJO

Filologia angielska, Filologia w³oska, Filologia francuska.

.
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Politechnika Krakowska im. Tadeusza Koœciuszki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu

Lektoraty jêzykowe:

Studium Praktycznej Nauki Jêzyków Obcych PK
kontakt tel.: (12) 628 28 80
tel./fax: (12) 628 28 82
email: o-3@usk.pk.edu.pl 

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
kontakt tel.: (12) 628 20 00, (12) 628 20 71
email: kancelaria@pk.edu.pl
strona: www.pk.edu.pl 

  angielski, niemiecki, francuski, w³oski, rosyjski. 

Uczelnia jest nie tylko licz¹cym siê oœrodkiem badañ w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarz¹dzaniu, ale te¿ jedn¹ z 
najwiêkszych szkó³ ekonomicznych w kraju i odgrywa wa¿n¹ rolê w kszta³ceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach 
dla gospodarki. Jest równie¿ aktywnym partnerem w miêdzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu jest jedyn¹ publiczn¹ uczelni¹ ekonomiczn¹ w kraju, której wszystkie wydzia³y 
otrzyma³y pierwsz¹, najwy¿sz¹ kategoriê naukow¹ w efekcie oceny parametrycznej przeprowadzonej za lata 2005-2009.
Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na czterech wydzia³ach: 

>  Nauk Ekonomicznych 
>  In¿ynieryjno-Ekonomicznym 
>  Zarz¹dzania, Informatyki i Finansów  
>  Ekonomii, Zarz¹dzania i Turystyki 

Studenci, w ramach Wydzia³ów, maj¹ do wyboru 9 kierunków.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu ma bogate i wieloletnie tradycje wspó³pracy z praktyk¹ gospodarcz¹. Absolwentów 
uczelni mo¿na spotkaæ prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzêdach skarbowych. 
Zajmuj¹ tam czêsto kierownicze stanowiska. Nierzadko te¿ prowadz¹ z powodzeniem w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Z du¿¹ 
³atwoœci¹ przystosowuj¹ siê do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, równie¿ innych uczelni, korzysta z mo¿liwoœci 
uzupe³nienia wykszta³cenia na studiach podyplomowych w naszej uczelni.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wroc³aw
kontakt tel.: 71 36 80 100
tel./fax: 71 36 80 921
strona: www.ue.wroc.pl

Biuro Karier i Promocji Zawodowej
budynek E, pok. 207-210
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wroc³aw
kontakt tel.: 71 36-80-882
email: biurokarier@ue.wroc.pl
strona: www.biurokarier.ue.wroc.pl

Studium Jêzyków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego 
ul. Drukarska 24 a
53-312 Wroc³aw
kontakt tel.: 71 36 80 441
fax: 71 36 80 591
email: sjo@ue.wroc.pl

Kontakt do Biura Karier:
kontakt tel.: (12) 628 29 11
tel./fax: (12) 628 26 97
email: kariery@pk.edu.pl 
strona www Biura Karier:   
www.kariery.pk.edu.pl 
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Uniwersytet Gdañski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu cd.

j.angielski 
w tym przygotowanie do nastêpuj¹cych egzaminów

>  Spoken English for Industry & Commerce 
>  English Language Skills Assessment 
>  English for Business 
>  First Certificate of English   
>  Certificate in Advanced English 

j.francuski
w tym przygotowanie do nastêpuj¹cych egzaminów

>  Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 

j.niemiecki
w tym przygotowanie do nastêpuj¹cych egzaminów

>  Start Deutsch1 / Fit 1 
>  Start Deutsch 2 / Fit 2 
>  Zertifikat Deutsch
>  Goethe-Zertifikat B2 
>  Goethe-Zertifikat C1 
>  Zertifikat Deutsch für den Beruf 
>  Prüfung Wirtschaftsdeutsch International 

j.w³oski
w tym przygotowanie do nastêpuj¹cych egzaminów

>  La Certificazione di Conoscenza della Linqua   
    Italiana  

j. hiszpañski
w tym przygotowanie do nastêpuj¹cych egzaminów

>  Diploma de Espanol como Lenqua Extranjera 

j.rosyjski
w tym przygotowanie do nastêpuj¹cych egzaminów

>  Russian for Business Communication 

Wydzia³ Filologiczny:
Amerykanistyka, Filologia angielska, Filologia germañska, Filologia klasyczna, Filologia romañska, Filologia rosyjska, 
Lingwistyka stosowana, Skandynawistyka, Slawistyka, Rosjoznawstwo. 

UNIWERSYTET GDAÑSKI
ul. Ba¿yñskiego  1a
80-952 Gdañsk,
strona: www.ug.edu.pl

Dziekanat Wydzia³u Filologicznego
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdansk
kontakt tel.: +48 58 523 21 96
email: dziekanat@fil.ug.gda.pl
strona: www.fil.ug.edu.pl

Studium Jêzyków Obcych Uniwersytetu Gdañskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
kontakt tel.: +48 58 523 1170
strona: www.sjo.ug.edu.pl

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdañskiego
ul. Ogarna 26 
80-826 Gdañsk 
kontakt tel.: +48 58 305 73 17
email: herdcen@univ.gda.pl
strona: www.herder.ug.edu.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Gdanskiego
ul. Armii Krajowej 110
81-824 Sopot
kontakt tel.: +48 58 52 31 207
email: biurokarier@ug.edu.pl
strona: http://bk.ug.edu.pl
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Uniwersytet £ódzki

Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu

Wydzia³ Filologiczny: 
  › Filologia angielska
  › Filologia po³udniowos³owiañska (bu³garski, serbski)
  › Filologia germañska
  › Filologia germañska z informatyk¹
  › Filologia germañska z jêzykiem angielskim
  › Filologia romañska z jêzykami: hiszpañskim, w³oskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim 
  › Filologia klasyczna z nowo¿ytn¹ kultur¹ i sztuk¹ 
  › Filologia rosyjska 
  › Filologia rosyjska w biznesie
  › Filologia rosyjska w turystyce
  › Filologia w³oska
                                                                                                      

Wydzia³ Filologiczny:
>  Filologia angielska
>  Filologia ba³kañska
>  Europeistyka z filologi¹ w³osk¹
>  Filologia germañska
>  Hellenistyka
>  Japonistyka
>  Filologia klasyczna
>  Filologia romañska
>  Filologia rosyjska
>  Filologia w³oska
>  Lingwistyka stosowana (jêzyk francuski z jêzykiem arabskim)
>  Wiedza o kulturze œródziemnomorskiej

Uniwersytet Miko³aja Kopernika 
ul. Gagarina 11
87-100 Toruñ
kontakt tel.: +48 56 611 40 10
email: kontakt@umk.pl
strona: www.umk.pl

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów 
UMK
ul. Gagarina 33
87-100 Toruñ
kontakt tel.: +48 56 611 46 43
email: biurokarier@umk.pl
strona: www.biurokarier.umk.pl

Akademickie Biuro Karier Zawodowych
Uniwersytetu £ódzkiego
ul. Lumumby 14 pok.5
91-404 £ódŸ
kontakt tel.: +48 42 665 53 39
email: biurokarier@uni.lodz.pl
strona: www.biurokarier.uni.lodz.pl

Studium Jêzyków Obcych U£   
ul. Pomorska 161/163 III piêtro  pok. 3.11
kontakt tel.:  42 635 52 72  
fax: 42 66 55 114
email: teresat@uni.lodz.pl
email: dorota@uni.lodz.pl
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Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie    

Uniwersytet Rzeszowski 

› Filologia polska
› Filologia germañska
› Filologia angielska 
› Filologia rosyjska

Biuro Karier UR
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

kontakt tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna)
tel./fax: + 48 17 872 12 65
email: info@univ.rzeszow.pl, www.univ.rzeszow.pl

kontakt tel.: 17 872 10 27
strona: www.kariera.univ.rzeszow.pl 
email: kariera@univ.rzeszow.pl

Filologie:
>  Filologia angielska
>  Filologia germañska
>  Filologia romañska
>  Filologia rosyjska
>  Filologia rosyjska z jêzykiem rusiñsko - ³emkowskim
>  Jêzyk hiszpañski
>  Jêzyk w³oski

Uniwersytet Pedagogiczny
ul. Podchor¹¿ych 2
30-084 Kraków, Polska
kontakt tel. informacja: (+48 12) 662 60 14
fax: (+48 12) 637 22 43
strona: www.up.krakow.pl
email: info@up.krakow.pl

Biuro Promocji i Karier
ul. Podchor¹¿ych 2 pok. 28, 46B
30-084 Kraków
kontakt tel.: (+12) 662-61-67
strona: www.bks.up.krakow.pl
email: bks@up.krakow.pl
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Uniwersytet Szczeciñski

Uniwersytet Œl¹ski  w Katowicach 

Wydzia³ Filologiczny:
› Filologia klasyczna › Filologia romañska
› Filologia angielska › Filologia w³oska
› Filologia germañska › Filologia hiszpañska
› Filologia rosyjska › Filologia s³owiañska (bu³garski, chorwacki, czeski
  macedoñski, serbski, s³owacki, s³oweñski)

Biuro Karier Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach
ul. Bankowa 12A, 40-007 Katowice
strona: www.bk.us.edu.pl; www.us.edu.pl
kontakt tel.: 32 359 19 82 
tel. / fax: 32 359 20 32

Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach
Wydzia³ Filologiczny w Sosnowcu
ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
kontakt tel: (32) 3640 828, fax: (32) 3640 830 

Instytut Jêzyka Angielskiego
kontakt tel.: (32) 364 08 92
email: anglistyka@poczta.onet.pl

Instytut Kultur i Literatur Anglojêzycznych
kontakt tel.: (32) 364 08 92
email: anglistyka@poczta.onet.pl

Instytut Jêzyków Romañskich i Translatoryki
kontakt tel.: (32) 364 08 99
email: ijrit@us.edu.pl

Instytut Filologii Germañskiej
kontakt tel: (32) 364 09 05
email: germanistyka@us.edu.pl

Instytut Filologii Wschodnios³owiañskiej
kontakt tel.: (32) 364 08 81
email: ifw@us.edu.pl

Instytut Filologii S³owiañskiej
kontakt tel.: (32) 364 08 19
email: filslow@us.edu.pl
                                      

Wydzia³ Filologiczny US:
Al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
kontakt tel.: 91 444 2714
fax: 91 444 2700
email: dziekfil@univ.szczecin.pl
strona: www.wf.univ.szczecin.pl

Wydzia³ Filologiczny prowadzi nastêpuj¹ce kierunki studiów:

                                                                                                      

- Dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna (studia I stopnia)
- Filologia polska (studia I i II stopnia)
- Kulturoznawstwo (studia I i II stopnia)
- Filologie:  
> angielska (studia I i II stopnia) kszta³cenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
>  germañska (studia I i II stopnia) kszta³cenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
>  romañska z jêzykiem w³oskim (studia I stopnia)
>  romañska (studia II stopnia)
>  rosyjska (studia I i II stopnia)
>  ukraiñska (studia I stopnia)

Uniwersytet Szczeciñski
Al. Papie¿a Jana Paw³a II 22a
70-453 Szczecin
kontakt tel.: 91 444 1000
strona: www.univ.szczecin.pl

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu 
Szczeciñskiego
ul. Malczewskiego 10-12, 71-616 Szczecin
kontakt tel.: 91 444 3706, 91 444 3685
strona: www.abk.univ.szczecin.pl
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Uniwersytet Warszawski 

Wydzia³ Lingwistyki Stosowanej: 

Wydzia³ Neofilologii:

Wydzia³ Orientalistyczny:

Wydzia³ Polonistyki:

Szko³a Jêzyków Obcych:

Katedra Bia³orutenistyki, Katedra Ukrainistyki,
Instytut Lingwistyki Stosowanej – m.in. specjalizacja t³umaczeniowa, semiotyczna, 
Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, 
Instytut Rusycystyki.

Instytut Anglistyki, Instytut Germanistyki, Instytut Romanistyki, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykañskich                 
(jêz. hiszpañski, portugalski), Katedra Hungarystyki (jêz. fiñski i wêgierski), Katedra Italianistyki.

Katedra Arabistyki i Islamistyki, Katedra Azji Po³udniowej, specjalnoœæ Indologia; Katedra Jêzyków i Kultur Afryki, specjalnoœæ 
Afrykanistyka (jêz. amharski, hausa i suahili); Zak³ad Hebraistyki, Zak³ad Iranistyki, Zak³ad Islamu Europejskiego, Zak³ad 
Sinologii, Zak³ad Japonistyki i Koreanistyki, Zak³ad Turkologii i Ludów Azji Œrodkowej (m.in. specjalnoœæ Mongolistyka), 
Zak³ad Wschodu Staro¿ytnego: Sekcja Asyriologii i Hetytologii, Sekcja Egiptologii, Studium Europy Wschodniej (m.in. jêz. 
rumuñski, gruziñski). 

Instytut Slawistyki Zachodniej i Po³udniowej >> lektoraty: czeski, chorwacki, s³owacki, s³oweñski; Katedra Jêzykoznawstwa 
Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego, Porównawczego i Ba³tystyki - specjalnoœæ Ba³tystyka (jêz. litewski, ³otewski), Centrum 
jêzyka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”.

Lektoraty m.in. z jêz. duñskiego, niderlandzkiego, norweskiego, szwedzkiego

Uniwersytet Wroc³awski 

› Filologia angielska
› Filologia niderlandzka
› Filologia germañska 
› Studia klasyczne
› Studia œródziemnomorskie i orientalne 
› Filologia s³owiañska

Uniwersytet Warszawski
00-927 Warszawa
Krakowskie Przedmieœcie 26/28
strona: www.uw.edu.pl

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UW
kontakt tel.: +48 22 55 20 763
email: biurokarier@adm.uw.edu.pl
strona: www.biurokarier.uw.edu.pl

Uniwersytet Wroc³awski 
Informacja Filologiczna
pl. Biskupa Nankiera 15
50-140 Wroc³aw
kontakt tel.: +48 71 375 26 46
strona: www.uni.wroc.pl

Miêdzyuczelniane Biuro Karier Uniwersytetu 
Wroc³awskiego
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wroc³aw
kontakt tel.: +48 71 375 71 31
strona: www.biurokarier.uni.wroc.pl
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Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej

Œl¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania im. gen. J. Ziêtka w Katowicach 

Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia 
spo³eczno-humanistyczne w Warszawie, Wroc³awiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 15 lat uczelnia jest jednym z 
najwa¿niejszych oœrodków studiów psychologicznych w kraju. Tradycj¹ SWPS s¹ cykle otwartych imprez naukowych, 
popularnonaukowych i kulturalnych. 
Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: psychologia, 
kulturoznawstwo i socjologia oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia i kulturoznawstwo. 
Wiêcej:
www.swps.pl

Wydzia³ Filologiczny:
>  Filologia angielska 
>  Filologia skandynawska
>  Iberystyka 
>  Italianistyka
>  Kulturoznawstwo 

Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
kontakt tel.: +48 22 517 96 11, +48 22 517 96 35
email: rekrutacja@swps.edu.pl
strona: www.kariera.swps.pl

Œl¹ska Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania im. Genera³a Jerzego Ziêtka w Katowicach jest pierwsz¹ niepubliczn¹ szko³¹ 
wy¿sz¹ w województwie œl¹skim. Za³o¿ona zosta³a 12 maja 1993 przez Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w 
Katowicach. Uczelnia otrzyma³a akredytacjê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. 

Uczelnia prowadzi lektoraty z jêzyka angielskiego i jêzyka niemieckiego.

 Studenckie Biuro Karier Œl¹skiej Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania im. gen. Jerzego Ziêtka
 ul. Krasiñskiego 2
 40-952 Katowice,
 kontakt tel./fax: (32) 251 08 90
 email: kariery@swsz.katowice.pl
 strona: www.swsz.pl/sbk
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