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JEŚLI JESTEŚ: KANDYDATEM, szukasz pracy

w Polsce bądź w Europie i chcesz wykorzystać
swoje umiejętności językowe - zarejestruj się na
naszej stronie i zapoznaj się z szeroką gamą ofert
pracy odpowiadającym Twoim kryteriom.

JEŚLI JESTEŚ: PRACODAWCĄ , agencją

doradztwa personalnego lub inną instytucją
poszukującą specjalistów językowych z Polski lub
z za granicy - publikuj swoje oferty rekrutacyjne
na LinguaJob.pl i korzystaj z naszej bazy danych
bogatej w największą liczbę Kandydatów.

Sprawdź OFERTY PRACY Z J.OBCYM
Dołącz do grona SPECJALISTÓW JĘZYKOWYCH na www.linguajob.pl
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Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej zgody Redakcji nie jest dozwolona.
Za treść reklam i artykułów sponsorowanych redakcja i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności.
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CERTYFIKAT JAKOŚCI HR

RPA NA RYNKU PRACY

Głównym motorem budowania strategii HR w firmach jest badanie motywatorów, które napędzają zaangażowanie pracowników i gwarantują zmierzanie całej organizacji w tym samym kierunku.
Pracodawcy prześcigają się dziś w proponowaniu szerokiej gamy rozwiązań pro pracowniczych, pakietów
benefitowych, ale czy jest to dobra droga do zapewnienia stałego rozwoju swoich talentów?

W przestrzeni publicznej od niedawna pojawia się pojęcie ,robot
dla każdego” w kontekście robotyzacji procesów.

Jak rozpoznać dobrego pracodawcę?

Według J.A.F. Stoner’a i Ch. Wankel’a motywacja
to czynnik wyzwalający zachowanie ludzi, który
je ukierunkowuje i wreszcie podtrzymuje.

Kluczem do sukcesu jest uczłowieczenie polityki HR,
która dziś staje się partnerska, uważna na potrzeby pracowników, dbająca nie tylko o komfort pracy
ale głównie o stały wzrost kompetencji swojej kadry.

Warto wyróżniać organizacje, które dyktują wysokie standardy, wyznaczają trendy, wyróżniają się nietuzinkowymi rozwiązaniami. Certyfikat Jakości HR daje jasną informację dla kandydatów a także pracowników
firmy, jakie jest oferowane środowisko pracy.
Certyfikat THE BEST EMPLOYER AWARD to drogowskaz do najlepszych pracodawców, którzy świadomie,
rzetelnie i konsekwentnie kreują swoją politykę HR w następujących obszarach:
rekrutacja FAIR PLAY
przygotowane programy onboardingowe
ambitne ścieżki talentowe gwarantujące rozwój pracowników
dopasowaną do indywidualnych potrzeb pracowników programy szkoleniowe
uczciwa polityka zarządzania różnicą międzypokoleniową
sprawiedliwe oceny okresowe i systemy feadbackowe
spersonalizowane benefity pro pracownicze
atrakcyjne systemy motywacyjne i wynagrodzeń
kreatywna i nietuzinkowa koncepcja wizerunkowa employer branding na rynku pracy.

Sprawdź czy dany pracodawca posiada Certyfikat Jakości HR:

Celem Certyfikatu Jakości HR – THE BEST EMPLOYER AWARD – jest wystandaryzowanie procesów HR
w firmie oraz zrzeszenie najlepszych pracodawców na rynku pracy, promowanie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi, zbudowanie silnej marki pracodawcy w oparciu o konkurencyjny wizerunek na rynku pracy.

Pracodawco! Wzmocnij swoją markę
i wyróżnij się na rynku pracy.
Zapraszamy do kontaktu:

www.hrinstitute.pl
e: amusial@hrinstitute.pl

czy robot jest dla każdego?

Obecnie promowane metody jak
widać są niewystarczające. Może
w takim razie należałoby spróbować czegoś nowego?

Czy obecne narzędzia RPA na ryn- Wyobraźmy sobie, że przez cały
ku są dostępne dla każdego?
dzień pracy jedynym zadaniem
pracownika jest księgowanie doGdyby tak było, to zapewne więk- kumentów. W ciągu dnia jest on
szość osób miałaby u siebie w fir- w stanie średnio zaksięgować 100
mie własnoręcznie stworzonego faktur. Wyobraźmy sobie teraz alrobota na komputerze. Tak jednak ternatywę: pracownik przez pół
nie jest. Narzędzia RPA są ciągle dnia tworzy robota do wprowadzatylko dla wąskiej grupy odbiorców. nia dokumentów, który to robot
Podczas wprowadzania robotyzacji przez kolejne pół dnia wprowadzi
istotnym elementem jest czas po- 100 faktur. Odpowiedzmy sobie
święcony na pokazanie robotowi, teraz na pytanie: który pracownik
jakie czynności ma wykonywać na będzie bardziej spełniony po zaekranie. Innymi kluczowymi czynni- kończonym dniu pracy? Odpowiedz
kami sprzyjającymi samodzielnemu wydaje się być oczywista pracowtworzeniu robotów jest wiedza na nik, który ma satysfakcje z tego,
temat samego procesu, który jest że zrobił robota do wykonywania
automatyzowany oraz działania pracy za niego. Hasto „robot dla
aplikacji, na których ma pracować każdego” zaczyna się dzięki tarobot. Ważnym aspektem jest kiemu połączeniu materializować,
również łatwość instalacji i urucho- a upowszechnienie RPA nabierać
mienia samego narzędzia połączo- rozpędu.
na z optymalnym wykorzystaniem
zasobów sprzętowych.
Co to jest Wizlink?
Czy powyższe wystarczy, aby
każdy mógł zacząć tworzyć swoje roboty, które będą go wspierać
w codziennych czynnościach służbowych? Odpowiedź brzmi niekoniecznie!
Kluczowe jest odpowiednie podejście kadry zarządzającej i ich przyzwolenie na taki stan rzeczy. Wielu
firmom doskwiera obecnie problem
braku pracowników oraz ich duża
rotacja. Jak można zatrzymać pracownika?

Poprzez narzędzie Wizlink podjęliśmy się zadania, aby upowszechnić
robotyzacje. Nadrzędnym celem
przy jego tworzeniu, było uczynienie go przyjaznym i zrozumiałym
dla użytkownika biznesowego tak,
aby kolejne kroki w scenariuszu
byty oczywiste i naturalne. Według nas cel został osiągnięty,
gdyż praktyka pokazuje, że nawet
dzień intensywnego szkolenia wystarczy, aby samodzielnie tworzyć
roboty. Oczywiście fakt, że narzędzie jest intuicyjne, nie oznacza,
że tworzenie robotów odbywa się

w mgnieniu oka. Z pomocą Wizlink
można modyfikować istniejące
procesy, bądź tworzyć nowe bez
modyfikacji systemu podstawowego. W ten sposób można tchnąć
nowe życie w stare aplikacje, co
jest szczególnie istotne kiedy biznes oczekuje natychmiastowego wdrożenia zmian. Dostępność
technologii RPA dla szerszego
grona odbiorców była dla nas nadrzędnym celem podczas budownia
produktu. Tym samym Wizlink ma
szanse sprawdzić się w firmach z
różnych branż należących zarówno do sektora MŚP, jak i dużych
korporacji. Problemy związane z
powtarzalnymi i nudnymi czynnościami są obecne praktycznie
wszędzie. Wykorzystanie robotów
wydaje się być nieuniknione i już
dzisiaj możliwe.
Organizujemy również szkolenia
z tworzenia robotów dla firm oraz
profesjonalistów.
Więcej szczegółów na naszej
stronie wizlink.eu/events/.
Zapraszamy!
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TOP BENEFITS.
Nowa era benefitów.

Rynek benefitów rozrasta się z miesiąca na miesiąc, a karta MultiSport oraz prywatna opieka zdrowotna
stały się standardem. Tego typu dodatki traktujemy jak normę. W odpowiedzi na potrzeby pracowników pracodawcy coraz bardziej kreatywnie podchodzą do tematu nagradzania oraz motywacji współpracowników.
Firmy często gubią się już w gąszczu ofert, które
otrzymują od dystrybutorów benefitów. Jak wybrać
najlepszy, dopasowany do odbiorcy, produkt? Pracownicy mają przecież różne zainteresowania, odmienne

podejście do życia oraz pomysły na spędzanie czasu
„po godzinach”. Jako ludzie bardzo różnimy się od siebie, jak więc wybrać benefit, który będzie odpowiadał
każdemu?

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie. Co jest ważne przy wyborze pracy?

Holistyczne podejście do wizerunku pracownika jako ambasadora marki
firmy obejmuje pracę w czterech obszarach:

Ranking wartości istotnych przy wyborze miejsca pracy.

Zarobki
4,8

Work life balance Rozwój osobisty
4,1
3,4

Lokalizacja
3

Czas na hobby
2,9

Z badań przeprowadzonych przez BRAND ACADEMY w 2019 wynika, iż decydującą rolę w motywowaniu
talentów jest szacunek do wyrażanych wartości, akceptacja stylu życia i zrównoważony rozwój pracowników,
którzy są dziś włączani w proces rozwoju całej organizacji i stają się jej ambasadorami.
Doskonałym rozwiązaniem benefitowym, który patrzy na pracownika holistycznie, bierze pod uwagę jego
wartości, potrzebę rozwoju ale też stworzenie silnej marki jest program benefitowy CORPORATE BRAND
ACADEMY.
Proponowany przez BRAND ACADEMY benefit jest mocną odpowiedzią na potrzebę każdej organizacji, która
dąży do zbudowania świadomego i spójnego wizerunku swoich zespołów. Celem programu jest wsparcie
pracowników w kształtowaniu marki osobistej, w promocji ich samych oraz firmy, a tym samym w budowaniu
długofalowych relacji z dotychczasowymi klientami i dotarciu do nowych klientów. W interesie firmy jest także
to, by wartości i cele pracownika były zbieżne z wartościami i celami firmy oraz by aktywności podejmowane
przez pracownika (np. w Internecie) nie narażały na szwank reputacji firmy.

Executive coaching

Corporate dresse code

Wzmocnienie kadry na drodze do zbudowania silnej marki w oparciu o standardy firmy,
towarzyszenie w procesie zmiany, otwieranie
nowych przestrzeni i uwolnienie potencjału.

Zbadanie wewnętrznych przekonań o ubiorze, wzmacniamy świadomość swojej sylwetki, zbudowanie komunikacji
w postaci spójnych stylizacji, psychologii koloru, przełamanie barier w budowaniu silnego przekazu o sobie.

Business portfolio

Expert communication

Stworzenie profesjonalnego portfolio
biznesowego pracownika, które stanowi
bazę wizerunkową w social media.

Sztuka stworzenia wartościowego profilu
w social media, wskazanie trendów w budowaniu wiarygodnego wizerunku w mediach.

Formuła programu jako benefitu pracowniczego to doskonałe narzędzie w zarządzaniu i motywowaniu
do rozwoju talentów organizacji. BRAND ACADEMY prowokuje organizację do odpowiedzi na pytanie:
Jaki jest plan rozwoju marki osobistej kadry zarządzającej, pracowników działów sprzedaży,
back office będących w bezpośredniej relacji z klientem zewnętrznym?

Zapraszamy wszystkie świadome organizacje w podróż do silnej marki sukcesu.
www.brandacademy.pl | e: join@brandacademy.pl
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Pologne
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ITALIANISTYKA
– pasja, wiedza, przyszłość
NOWOŚĆ

ITALIANISTYKA – studia stacjonarne I stopnia

Dla kogo?
Kierunek przeznaczony jest dla
wszystkich, którzy chcą mówić
biegle w języku włoskim, poznać
kulturę, cywilizację oraz życie społeczno-publiczne Włoch.
Dlaczego?
Studia na kierunku Italianistyka
zakładają kształcenie w dwóch językach romańskich: włoskim oraz
dodatkowo francuskim. Połączenie znajomości tych języków jest
obecnie umiejętnością poszukiwaną przez pracodawców. Stanowiąc
kierunek filologiczny program studiów Italianistyki, oprócz gruntownego przygotowania językowego,
przewiduje przedmioty związane
z literaturą i historią Włoch. Na
trzyletni program studiów filologicznych składają się przedmioty z zakresu nauki o języku włoskim, kulturze, historii i literaturze
Włoch.
Po ukończeniu I roku studiów każdy student wybiera jedną z dwóch
specjalizacji zbieżną z jego zainteresowaniami oraz aspiracjami:
Język włoski w kulturze
i turystyce
Specjalizacja przygotowana jest
dla osób lubiących podróże i kontakt z ludźmi, pragnących pracować w instytucjach kultury lub
w branży turystycznej. Przedmioty

w ramach tej specjalizacji obejwydawnictwach, redakcjach
mują m.in. historię sztuki Włoch, czasopism, środkach masowego
geografię turystyczną Półwyspu przekazu,
Apenińskiego, język branży gastronomicznej i hotelarskiej, sztuk
branży turystycznej, hotelaraudiowizualnych i włoskiej kinema- skiej oraz w instytucjach kultury,
tografii.
przedsiębiorstwach polskich,
Język włoski w gospodarce
włoskich i międzynarodowych,
i życiu publicznym
jednostkach administracji pańSpecjalizacja skierowana jest stwowej i samorządowej.
do osób, które swoją przyszłość
wiążą z tłumaczeniami, lub pracą Rekrutacja
w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Rekrutacja odbywa się na podstaPrzedmioty w ramach tej specja- wie konkursu świadectw. Nie jest
lizacji obejmują m.in. język włoski wymagana wcześniejsza znajoekonomii i finansów, język włoski mość języka włoskiego. Przy odpow prawie i administracji, język wiedniej liczbie kandydatów posłuwłoski w biznesie, Przedmioty te gujących się już językiem włoskim
umożliwią zapoznanie się z pod- możliwe będzie utworzenie grupy
stawami słownictwa wspomnia- zaawansowanej.
nych dziedzin w języku polskim
i włoskim, stanowiąc jednocześnie
wstęp do wiedzy teoretycznej
Kwalifikacja na podstawie konw danym zakresie. Dodatkowo stu- kursu świadectw.
dia przewidują przedstawienie studentom rzeczywistości społecznoPunktowany wynik ze świadec-politycznej Włoch.
twa ukończenia szkoły średniej
z języka obcego nowożytnego oraz
Kariera po studiach
z języka polskiego: język obcy –
60%, język polski – 40%.
Absolwenci Italianistyki będą
przygotowani do podjęcia pracy
Pierwszeństwo dla osób z ocew sektorach, w których wymaga- ną z języka włoskiego (z przedmiona jest bardzo dobra znajomość tu i/lub z egzaminu maturalnego).
języka włoskiego, kultury włoskiej
oraz drugiego języka romańskiego.
Będą poszukiwanymi kandydatami
do pracy w :
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RAPORT

Wynagrodzenie osób ze znajomością j. obcych
w 2019 roku.
Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. 62% uczestników badania ma nie
więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45%
pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Nie od dziś wiadomo, że warto inwestować w naukę języków obcych. Im wyższy
poziom ich znajomości tym większa szansa
na wyższe wynagrodzenie. Potwierdzają
to wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego w 2019 roku.
Z otrzymanych danych wynika, że osoby, które oceniły swoją znajomość języka
angielskiego jako zaawansowaną zarabiały znacznie więcej niż osoby znające
słabiej ten język.

Wykres 1. Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różną znajomością języka angielskiego (brutto w PLN)

Panuje przekonanie, że im więcej języków obcych znają pracownicy, tym lepsza jest ich sytuacja na rynku pracy.
Dlatego ciekawe wydaje się zestawienie zarobków osób z co najmniej średniozaawansowaną znajomością języka
angielskiego, które równocześnie deklarują znajomość innych języków.
W przypadku pracowników posługujących się językiem angielskim przynajmniej na poziomie B1/B2 z dodatkową
znajomością języka niemieckiego na tym samym poziomie, mediana zarobków wyniosła 7 000 PLN. Z kolei osoby,
które poza średniozaawansowaną znajomością języka angielskiego deklarowały biegłość w języku niemieckim
otrzymywały 8 000 PLN. Podobnie było w przypadku pozostałych języków, co prezentuje poniższy wykres.
Wykres 2 Mediany miesięcznych
wynagrodzeń osób z co najmniej
średnią znajomością języka angielskiego oraz znajomością innych
języków obcych (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Podobnie było w przypadku języków obcych, które od lat są wymieniane jako
najbardziej pożądane przez europejskich
pracodawców (Europe Language Jobs,
2019). Wśród nich znalazły się obok angielskiego m.in. takie języki jak niemiecki, francuski oraz hiszpański.

Bibliografia:

Tabela 1. Wysokość miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
osób z różną znajomością języków obcych (brutto w PLN)

W 2019 roku spośród osób posługujących się powyższymi językami najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby
z zaawansowaną znajomością języka
francuskiego. Mediana ich miesięcznych
zarobków wyniosła 6 914 PLN.

Working in Europe: most demanded
countries, languages and sectors,
Europe Language Jobs, https://
www.europelanguagejobs.com/
blog/working-europe-most-demanded-countries-languages-sectors
[dostęp: 29.01.2020].
Maria Hajec
Sedlak & Sedlak
mediana wynagrodzeń całkowitych osób z różną znajomością języków obcych
mediana wynagrodzeń całkowitych osób z co najmniej średniozaawansowaną znajomością
języka angielskiego, które dodatkowo deklarują różną znajomość innych języków

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego
Badania Wynagrodzeń.

Ankietę do badania można znaleźć tutaj.
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JĘZYK NIEMIECKI
W PRACY
Polacy uczą się języka niemieckiego głównie ze względu na duże możliwości kariery zawodowej, jakie są oferowane nie tylko dla niemieckojęzycznych pracowników w Polsce, ale również w Niemczech. Tylko jak nauczyć się
języka niemieckiego tak, aby móc posługiwać się nim swobodnie w pracy? Przeczytaj moje wskazówki i zastosuj
je w praktyce!
Aby posługiwać się językiem niemieckim w pracy:
1. Poznaj gramatykę języka niemieckiego na poziomie
podstawowym i średnio zaawansowanym.
Tak, to wystarczy! Codzienna komunikacja w środowisku
biznesowym wymaga używania prostych konstrukcji
oraz zdań, które są jasne, krótkie i zazwyczaj… bardzo
proste, najczęściej na poziomie podstawowym oraz średnio zaawansowanym. Pamiętaj, że w środowisku pracy
język niemiecki „konkuruje” z językiem angielskim. Oznacza to, że w codziennej komunikacji biznesmeni nie mają
czasu na stosowanie zdań złożonych z jakimiś idiomami oraz wyrażeniami, które stosują urzędy w swoich pismach. Praca biurowa rządzi się własnymi prawami i są
one bardzo zbliżone do języka angielskiego. W codziennej
komunikacji należy znać przede wszystkim:
odmianę czasownika oraz jego formy w czasie
teraźniejszym, przeszłym i przyszłym,
odmianę rzeczownika,
odmianę przymiotnika,
budowę zdań prostych i złożonych,
stronę bierną,
tryb rozkazujący i przypuszczający.
Rysunek nr 1: OSOBA + CZASOWNIK + RZECZOWNIK
(albo: podmiot + orzeczenie + dopełnienie)
2. Naucz się najważniejszych słów w języku ogólnym i w Twojej branży.
Aby komunikatywnie posługiwać się językiem niemieckim, należy znać około 4000 słów. Prawda, że mało?
Dlaczego? Dlatego, że posługując się językiem, zazwyczaj się powtarzamy. Powtarzamy te same słowa w różnych
kontekstach, a coś, czego nie rozumiemy, jesteśmy w stanie wytłumaczyć słowami, które już znamy.
Polecam swoim uczniom zapoznanie się z moimi bezpłatnymi e-bookami, dzięki którym będą mogli nauczyć się
100 najczęściej stosowanych czasowników w języku niemieckim i poznają 20 najważniejszych pytań na rozmowie
kwalifikacyjnej (a zatem jest to słownictwo stosowane w pracy). Aby pobrać te dwa e-booki, należy zapisać się
na mój newsletter na tej stronie: http://subscribepage.com/niemiecki

STREFA KANDYDATA

Słownictwo ogólne to słownictwo związane z Twoim
życiem prywatnym: co lubisz, co robisz w wolnym czasie, jakie masz plany oraz marzenia itp. Te tematy są
zazwyczaj potrzebne w pracy wtedy, kiedy chcesz przeprowadzić z kimś krótką rozmowę wstępną, tzw. small
talk. Umiejętność prowadzenia small talku przydaje się
również na rozmowie kwalifikacyjnej, a zatem warto
nauczyć się mówić na tematy ogólne. Potem w pracy
zazwyczaj powinieneś/powinnaś nauczyć się prezentować coś lub kogoś oraz dyskutować z kimś o czymś lub
kimś. To są najważniejsze umiejętności w pracy. Do tego
wystarczy Ci lista wyrażeń, która są najczęściej stosowane w takich sytuacjach, oraz lista słów, które opisują
dany proces w przedsiębiorstwie (np. logistyka, marke-

ting, rachunkowość, finanse itp.). Część tego słownictwa możesz znaleźć w mojej książce „Znasz angielski?
Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe”
(Wydawnictwo POLTEXT), część możesz bezpłatnie odpisać sobie z moich wpisów na blogu niemieckiwpraktyce.pl, a część możesz zaczerpnąć z moich e-booków.
Nie ucz się wszystkiego! Skoncentruj się tylko na tych
tematach, które dotyczą Twojej branży, oraz naucz się
tylko PODSTAWOWYCH wyrażeń z innych branż. Jak
znaleźć słowa specjalistyczne z innych branż? Znajdź
na stronie stepstone.de swoje stanowisko i zobacz, jak
opisano tam zakres obowiązków osób na podobnym
stanowisku do Twojego. Einfach, oder?

3. Myśl pozytywnie.
Twoje nastawienie podczas uczenia się i używania języka jest kluczowe. Języka nie nauczysz się tylko poprzez
kupowanie materiałów, ale przede wszystkim poprzez używanie ich. A zatem jeśli kupisz mojego e-booka o rozmowie kwalifikacyjnej, to zacznij szukać pracy i umawiać się na rozmowy kwalifikacyjne! Jeżeli już jesteś w pracy,
w której możesz używać języka niemieckiego, to zacznij go używać. Do odważnych świat należy!
Powodzenia! dr Anna Jędrzejczyk
Parę pytań z rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim:
1. Wie heißen Sie? – Jak się Pan/Pani nazywa?
2. Was machen Sie derzeit beruflich? – Co Pan/Pani robi obecnie zawodowo?
3. Was haben Sie studiert? – Co Pan/Pani studiował(a)?
4. Sind Sie örtlich gebunden? – Czy jest Pan/Pani związany/a z jakimś miejscem?
5. Könnten Sie aus beruflichen Gründen in eine andere Stadt umziehen?
– Czy mógłby Pan/mogłaby Pani przeprowadzić się do innego miasta z przyczyn zawodowych?
6. Wie motivieren Sie sich? – Jak się Pan/Pani motywuje?

Sprawdź moją ofertę
e-booków i kursów online.
Zarejestruj swój profil kandydata
na www.linguajob.pl a otrzymasz
KUPON RABATOWY LINGUA30
w wysokości - 30%
niemieckiwpraktyce.pl/sklep

Kim jestem? dr Anna Jędrzejczyk
Jestem wykładowcą i lektorem języka niemieckiego na uczelniach wyższych i w szkołach językowych. Uczę lub uczyłam w takich miejscach, jak Uniwersytet Warszawski,
Akademia Leona Koźmińskiego, Berlitz Sprachschule, oraz w takich firmach, jak BMW
i Google. Zdobyłam również certyfikat C2 z języka niemieckiego, uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych na UW (germanistyka) oraz kończę studia nauczycielskie.
Wcześniej pracowałam jako Account Manager w niemieckiej centrali Amazona, używając
na co dzień języka niemieckiego i języka angielskiego odmiany amerykańskiej. Obecnie
prowadzę stronę niemieckiwpraktyce.pl. Ucz się ze mną niemieckiego!
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CAREER SUPPORT,
program KARIEROpomocni.

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej wspiera studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej w rozpoczynaniu aktywności zawodowej. Ułatwia nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, pomaga w rozwijaniu umiejętności miękkich oraz wspiera postawy
promujące przedsiębiorczość. Wśród grup docelowych działalności Biura są także kandydaci
na studia oraz pracodawcy.

Zakres działalności Biura Karier PW
obejmuje m.in. doradztwo zawodowe
i coaching, organizację wydarzeń
z udziałem pracodawców, prowadzenie
i organizację warsztatów, Monitoring
Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, a także prowadzenie portalu internetowego z ofertami pracy, praktyk i staży.
Jednym z kluczowych projektów Biura Karier jest Projektor Kariery. Zakłada on wsparcie studentów poprzez
zindywidualizowany proces doradczy
oraz udział w warsztatach rozwijających kompetencje w dwóch ścieżkach: „Efektywność na Rynku Pracy”
i „Przedsiębiorczość”. Tematyka warsztatów jest dość szeroka. Przykładowe
tematy warsztatów to: Myśl kreatywnie – warsztat Design Thinking, Assessment Center, CV i wizerunek zawodowy
w social media, Budowanie odporności
psychicznej czy Mindfulness – trening
uważności.

Dodatkowo, dla absolwentów i studentów, organizowane są warsztaty realizowane przez pracodawców w ramach
projektu Akcelerator Kariery. Do projektu zostali zaproszeni trenerzy oraz pracodawcy, w tym: Danone,

W ramach programu odbywają się indywidualne spotkania Mentora (najczęściej Absolwenta PW) i Mentee (Studenta PW), w trakcie których Mentorzy
dzielą się swoją wiedzą i dobrymi praktykami.

Microstrategy i ING Tech Poland, którzy w tym roku prowadzą warsztaty
mieszczące się w haśle „Kompetencje
Przyszłości”.

Studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej mogą czerpać informacje
o rynku pracy z portalu internetowego
(www.bk.pw.edu.pl), na którym średnio
miesięcznie pojawia się 420 ofert pracy.
Korzysta z niego blisko 1760 rekruterów.

Zespół Biura Karier dba również o zapewnienie okazji do networkingu pomiędzy Władzami Wydziałów PW,
studentami oraz pracodawcami. Istotą
spotkań w trakcie tzw. Business Networking Day, jest wymiana wiedzy
i ewentualne nawiązanie współpracy.
Ważnym działaniem Biura Karier, budującym społeczność Politechniki Warszawskiej jest Program Mentoringowy.
Programy tego typu posiada wiele prestiżowych uczelni na świecie.

Osoby i instytucje zainteresowane
współpracą serdecznie zapraszamy
do kontaktu.

Wierzymy, że każdym tkwi ZASÓB i MOC.
MY wiemy, jak je wydobyć.
ZAPRASZAMY.
Nie pukaj, wchodź śmiało:
Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
Polna 50, V piętro, tel.: 022 234 63 67,
www.bk.pw.edu.pl /email: biurokarier@pw.edu.pl

STREFA PRACODAWCY

Certyﬁkat Jakości HR
dla najlepszych pracodawców.
Dołącz do HR INSTITUTE.

www.hrinstitute.pl
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Transcom Worldwide

SZUKAJ PRACY
U NAJLEPSZYCH!

Lokalizacja: Gdańsk (Pomorskie), Olsztyn (Warmińsko-Mazurskie),
Elbląg (Warmińsko-Mazurskie), Białystok (Podlaskie).

Branża/Sektor: BPO / Outsourcing

Zakres działalności:
Transcom jest globalnym specjalistą oferującym usługi w zakresie obsługi klienta, sprzedaży i wsparcia
technicznego. Każdego dnia 29,000 naszych specjalistów z całego świata przeprowadza z klientami ponad
1,5 miliona rozmów w ponad 33 językach. Dzięki naszym wykwalifikowanym i zmotywowanym pracownikom,
Transcom jest globalnym liderem w branży BPO.
Profile rekrutacyjne w 2020:
W 2020 r. szukamy osób z językiem niemieckim, francuskim, hiszpańskim, szweckim, norweskim, duńskim, fińskim,
ukraińskim, poziom B2-C1, w zależności od projektu. Mamy różne projekty, na niektórych jest obsługa telefoniczna
lub mailowa, jak również wsparcie techniczne i infolinia.
Aplikować można przez ogłoszenia na naszej stronie - https://transcompoland.recruitee.com/

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

Lokalizacja: Łódź (siedziba główna)

Branża/Sektor: Bankowość

QIAGEN BUSINESS SERVICES SP. Z O. O .

Lokalizacja: Wrocław

Branża/Sektor: Life Science

Zakres działalności:

Zakres działalności:

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce wchodzi w skład Grupy Nordea, największej skandynawskiej instytucji finansowej,
zatrudniającej ponad 30 000 osób na całym świecie. W skład polskiego oddziału wchodzi centrum operacyjne z siedzibą
w Łodzi, obsługujące procesy back-officowe dla skandynawskich jednostek biznesowych banku oraz pion IT, zlokalizowany
w Trójmieście i Warszawie. Liczba pracowników w obydwu pionach wynosi ponad 3700 osób.

QIAGEN Business Services powstało pod koniec 2012 r. we Wrocławiu. Centrum zatrudnia obecnie ponad
500 Pracowników w kilkunastu działach. W QBS zajmujemy się między innymi księgowością, kontrolingiem
finansowym, obsługą klienta, logistyką, wewnętrznymi usługami HR, digitalizacją procesów biznesowych,
marketingiem, zakupami, jakością a także tworzeniem oprogramowania do zaawansowanych urządzeń
wykorzystywanych do badań nad DNA i RNA. Zaangażowanie i umiejętności naszych Pracowników są kluczem
do naszego sukcesu. W QBS dbamy o wyjątkową atmosferę pracy oraz różnorodne ścieżki rozwoju kariery.
Dołącz do nas!

Profile rekrutacyjne w 2020:
Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce planuje dalszy wzrost zatrudnienia. Wśród poszukiwanych kandydatów
są zarówno absolwenci studiów wyższych rozpoczynający ścieżkę kariery, jak i eksperci o ugruntowanej wiedzy
informatycznej.
Jak przebiega proces rekrutacji?
Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi ofertami pracy na stronie www.nordea.pl. Aby aplikować, należy
wypełnić formularz pod wybranym ogłoszeniem o pracę. Pierwszym etapem rekrutacji jest kilkuminutowa rozmowa
telefoniczna, podczas której zbieramy podstawowe informacje o kandydacie. Następnym etapem jest rozmowa
rekrutacyjna z liderem zespołu, dla którego prowadzimy rekrutację. Informację zwrotną kandydat otrzymuje
telefonicznie bądź mailowo w terminie 2-3 tygodni od spotkania.

Jakich osób szukamy?
zorientowanych na potrzeby klienta
posiadających zdolności komunikacyjne
i interpersonalne
otwartych na wyzwania i pracę
w międzynarodowym środowisku
posiadających bardzo dobrą znajomość
obsługi komputera
swobodnie posługujących się językami obcymi

Co oferujemy?
szkolenia wewnętrzne i programy rozwojowe
dofinansowanie kursów językowych
pracę w dogodnej lokalizacji
atrakcyjny pakiet socjalny
dofinansowanie do żłobków i przedszkoli
dofinansowanie aktywności sportowej Pracowników
kampanie promujące zdrowy tryb życia

Jak zaaplikować?
Prosimy o wypełnienie i przesłanie aplikacji na stronie www.corporate.qiagen.com/careers
Aktualne oferty pracy znajdują się również na www.pracuj.pl oraz innych serwisach rekrutacyjnych.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami. rekrutacja.wroclaw@qiagen.com
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Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

DYPLOM
U NAJLEPSZYCH!

Wydziały filologiczne:
• Wydział Anglistyki, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, www.wa.amu.edu.pl
• Wydział Neofilologii, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, www.wn.amu.edu.pl
• Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, www.wfpik.amu.edu.pl
Inne jednostki:
• Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM, www.stil.amu.edu.pl
• Szkoła Językowa UAM, www.sj.amu.edu.pl

CZEL
U
E
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I
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Kontakt:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań,
T : 61 829 40 00, www.amu.edu.pl

Biuro Karier UAM, ul. Zwierzyniecka 7c, 60-813 Poznań,
T: 61 829 25 11, E: bkarier@amu.edu.pl,
www.biurokarier.amu.edu.pl
www.facebook.com/biuro.karier.uam

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Studia I i II stopnia o profilu praktycznym na kierunku filologia na trzech specjalnościach: język angielski
(anglistyka), język niemiecki (germanistyka) i język rosyjski (rusycystyka).Na wszystkich specjalnościach: anglisty-

ce, germanistyce i rusycystyce jest możliwość wyboru
specjalizacji nauczycielskiej, tłumaczeniowej lub łączonej:
nauczycielsko-tłumaczeniowej oraz specjalizacji Komunikacja w Biznesie Międzynarodowym i Administracji.

Kontakt:
Lingwistyczna Szkoła Wyższa, ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa
T: 22 886 50 12/13/15, E: biuro@lingwistyka.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Nauk Humanistyczynych: filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia niderlandzka,
filologia polska, edytorstwo i humanistyka cyfrowa, filologia romańska i hispanistyka, filologia-sinologia, filologa
słowiańska i lingwistyka stosowana.
Kontakt:
Biuro Karier Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20 - 950 Lublin,
Stary Gmach KUL, pok. 131
T: (81) 445-41-32;
F: (081) 445 43 71,
E: kariera@kul.pl; dorota.maj@kul.pl
www.kul.pl/biurokarier

Wyższa Szkoła Lingwistyczna

Wydziały filologiczne: Filologia angielska, Filologia germańska
Kontakt:
Wyższa Szkoła Lingwistyczna, ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa
www.wsl.edu.pl, http://www.wsl.edu.pl/poznaj-wsl/biuro-karier/, Biuro Karier T: 34 365 58 02, wew. 111

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Kontakt:
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin, www.usz.edu.pl
www.abk.univ.szczecin.pl

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 12, pok. 235, Szczecin (wejście przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Cukrowa 8, Szczecin)
71-004 Szczecin | T: 91 444 36 85, 91 444 37 03, 91 444 37 06
E: abk@usz.edu.pl
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Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Filologia, specjalności: angielska, germańska, romańska, romańska z językiem angielskim, romańska z językiem rosyjskim, romańska z językiem hiszpańskim, polska, rosyjska, rosyjska z językiem angielskim, rosyjska z językiem francuskim, rosyjska z językiem hiszpańskim, hiszpańska, włoska.
Filologia, języki w biznesie: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski stosowany.
Filologia, specjalności: języki stosowane: język rosyjski i język angielski, język rosyjski i język francuski, język francuski i język rosyjski, jezyk francuski i język angielski.
Kontakt:
Uniwersytet Pedagogiczny,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
T: 48 (12) 662 60 14
F: 48 (12) 637 22 43
E: info@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl

Biuro Promocji i Karier
ul. Podchorążych 2 pok. 28,29, 46B
30-084 Kraków
T: 12 662 60 23, 12 662 64 01
E: abk@up.krakow.pl
www.bks.up.krakow.pl
www.bks.up.krakow.pl

Uniwersytet Gdański

Politechnika Śląska
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją.
Studia I stopnia, stacjonarne, 6 semestrów.
Kierunek: Lingwistyka stosowana: język angielski z francuskim, język angielski z hiszpańskim, język angielski
z niemieckim, język angielski z włoskim, język francuski z angielskim, język hiszpański z angielskim, język niemiecki
z angielskim, język włoski z angielskim.
Studenci mają możliwość przygotowywania się w ramach zajęć do egzaminów zewnętrznych – Instytut jest licencjonowanym centrum egzaminacyjnym LCCI, Centrum egzaminacyjnym Pearson Test of English (PTE) -egzaminów
potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym uczyć angielskiego, a także współpracuje z ośrodkami egzaminacyjnymi DELF (egzaminy z języka francuskiego) w Pszczynie i Zabrzu.
Kontakt:
Politechnika Śląska
T: 32 237 10 00
ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice;
www.polsl.pl

Wydział Filologiczny: Amerykanistyka, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia klasyczna, Filologia romań-ska, Filologia rosyjska, Filologia polska, Iberystyka, Kulturoznawstwo, Lingwistyka stosowana, Sinologia, Skandy-nawistyka, Slawistyka, Rosjoznawstwo, Etnofilologia kaszubska.
Kontakt:
Wydział Filologiczny
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk

T: 48 58 523 30 01
https://fil.ug.edu.pl/
https://bk.ug.edu.pl

BiuroKarier:
ul. Bażyńskiego 1A/123
80-952 Gdańsk
T: (58) 52-33-378
E: biurokarier@ug.edu.pl

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska prowadzi Studium Języków
Obcych, które jest jednostką pozawydziałową Politechniki Warszawskiej, działającą w takiej formie nieprzerwanie od 1953
roku. Głównym zadaniem Studium jest prowadzenie zajęć dla
studentów w ramach godzin, przeznaczonych w planie studiów na naukę języków obcych. Prowadzimy kursy na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych, inżynierskich, magisterskich
i doktoranckich w formie zajęć programowych przygotowujących do egzaminów oraz w formie zajęć wybieranych z szerokiej, wielotematycznej oferty kursów poegzaminacyjnych.
W każdym semestrze Studium organizuje zajęcia dla około

10 000 studentów, wykonując dla nich ponad 20 000 godzin.
W sesji egzaminacyjnej do egzaminu B2 łącznie ze wszystkich języków przystępuje każdorazowo ok. 2000 studentów.
Na uwagę zasługuje niezwykle bogata oferta Studium
w zakresie tzw. Lektoratów Tematycznych (ok. 150 oferowanych
na semestr), dostępnych dla studentów, którzy zdali obowiązkowy egzamin na poziomie B2. Są to w głównej mierze zajęcia
z języka technicznego stworzone dla studentów poszczególnych wydziałów, czy nawet kierunków. W strukturze SJO działają też dwie jednostki komercyjne – Ośrodek Języka Angielskiego oraz Ośrodek Języka Polskiego.

Kontakt:
Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa | T: 22 234 72 11 | www.pw.edu.pl
Biuro Karier: ul. Polna 50 , 00-644 Warszawa | T: 22 234 63 67 biurokarier@pw.edu.pl | www.bk.pw.edu.pl
Studium Języków Obcych http://www.sjo.pw.edu.pl

Instytut Badań nad Edukacją
i Komunikacją
ul. Hutnicza 9-9A, 44-100 Gliwice
T: 32 400 39 52 / F: 32 400 39 53
E: ribek@polsl.pl
www.polsl.pl/Wydzialy/RK
facebook.com/Kolegium.Gliwice1

Kontakt do Biura Karier:
Biuro Karier Studenckich
ul. Konarskiego 20, p.106, Gliwice
T: 32 237 20 75
E: kariera@polsl.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Filologiczny: filologia angielska, filologia chorwacka z językiem serbskim, filologia czeska, filologia francuska, filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia indyjska, filologia rosyjska, filologia ukraińska, italianistyka,
judaistyka, koreanistyka, niderlandystyka, sinologia.
Kierunki prowadzone w języku angielskim: Biotechnology, Business and Administration (Specialisations:
Business, Finance, Governance), Administration in International Organizations, Applied Geoscience, Chemistry,
Communication Management - Image Communication (advertising, public relations, branding), Empirical and
Theoretical Linguistics (ETHEL), European Studies, Global Communication, International Relations - Global
Studies, Journalism and Social Communication, LLM International & European Law, Managerial Economics,
Political Science, Public History, Sociology - Intercultural Mediation, Theoretical Physics, Tourism and Hospitality, Chemistry, Criminal Justice, European Cultures, International Relations - Global Studies, Political Science
Kontakt:
Uniwersytet Wrocławski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

www.uni.wroc.pl,
www.careers.uni.wroc.pl

Biuro karier: ul. Kuźnicza 49 a,
50-138 Wrocław
E: biurokarier@uwr.edu.pl, T: 71 37 52 131

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
Lektoraty prowadzone w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim.
Kontakt:
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, www.pk.edu.pl
www.kariery.pk.edu.pl

E: kariery@pk.edu.pl
T: 12 628 29 11
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Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Analityka gospodarcza, Ekonomia, Ekonomia biznesu i finanse (oddział Jelenia Góra), Finanse i rachunkowość,
Informatyka w biznesie, Logistyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Rachunkowość i controlling, Zarządzanie,
Zarządzanie i inżynieria produkcji, Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce (oddział Jelenia Góra).
Kierunki prowadzone w języku angielskim: Finance, International Business, Business Informatics,
Business Management .
Kontakt:
Uniwersytet Ekonomiczny
ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław
T: 71 36 80 885 T/F: 71 36 801 00
E: kontakt@ue.wroc.pl www.ue.wroc.pl

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

Studium Języków Obcych
Uniwersytetu Ekonomicznego
ul. Drukarska 24 a 53-312 Wrocław

Uniwersytet Śląski
Filologia: Języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym i językiem biznesu; język włoski
i język angielski z programem tłumaczeniowym; język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym, język
francuski z programem tłumaczeniowym, język francuski tłumaczenie specjalistyczne i wspomagane komputerowo; język
rosyjski. Filologia romańska: język włoski z programem tłumaczeniowym; język hiszpański z programem tłumaczeniowym.
Filologia słowiańska: językowo-kulturowa; ogólnofilologiczna; przekład w komunikacji międzykulturowej; komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i zachodnich ogólnofilologiczna; przekład w komunikacji międzykulturowej.
Filologia germańska: język niemiecki od podstaw; język szwedzki; nauczycielska; nauczycielska z językiem szwedzkim;
kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego; tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych; tłumaczeniowa w zakresie języka prawnego i ekonomicznego. Studia podyplomowe: obcy język biznesu (język angielski); komunikacja
i etykieta interkulturowa krajów niemieckojęzycznych; Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie;
nauczanie języków obcych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.
Filologia angielska: nauczycielska; nauczycielska z informatyką; nauczycielska z językiem niemieckim; kultura i literatura
angielskiego obszaru językowego; kultura – media – translacja; projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier
i oprogramowania (SPRINT-WRITE I); tłumaczeniowa z językiem: arabskim, chińskim, japońskim, Indii; niemieckim; język biznesu; amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji; projektowanie rozrywki interaktywnej (SPRINT-WRITE II).
Kontakt:
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Instytutów
Neofilologicznych ul. Grota Roweckiego 5, 41-205
Sosnowiec T: 32 364 08 28 www.fil.us.edu.pl

Centrum Współpracy z Biznesem
Bud. E, pok. 210
ul. Komandorska 118/120 Wrocław
T: 71 36 80 882
E: cwb@ue.wroc.pl
www.cwb.ue.wroc.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice T: 32 359 19 82, 32
359 20 32 E: bk@us.edu.pl, careercentre@us.edu.pl
www.us.edu.pl, www.bk.us.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Łódzki

Wydziały filologiczne: Filologia polska; Logopedia z audiologią; Dziennikarstwo i komunikacja społeczna; Filologia
germańska; Filologia germańska z wiedzą o kulturze; Filologia germańska z językiem angielskim; Filologia germańska
z drugim językiem obcym; Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką lub kulturą francuską; Filologia hiszpańska;
Filologia włoska; Studia polsko-niemieckie; Regionalistyka kulturowa; Filologia klasyczna; Filologia romańska; Filologia
rosyjska; Filologia słowiańska; Italianistyka; Lingwistyka dla biznesu; Dziennikarstwo międzynarodowe, Studia polskoniemieckie, Niemcoznawstwo, Dziennikarstwo międzynarodowe z jęz. angielski lub francuskim lub niemieckim.
Kontakt:
Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź; www.uni.lodz.pl
Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego T: 42 665 53 39
E: biurokarier@uni.lodz.pl
www.biurokarier.uni.lodz.pl; www.facebook.com/BiuroKarierUL

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Instytut Lingwistyki Stosowanej; Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej; Katedra Rusycystyki; Katedra
Białorutenistyki; Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej; Katedra Ukrainistyki; Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy; Studia Podyplomowe Tłumaczenia Konferencyjnego European
Masters In Conference Interpreting; Stacjonarne Studia Doktoranckie.
Wydział Neofilologii www.neofilologia.wn.uw.edu.pl
Instytut Anglistyki – filologia angielska; Instytut Germanistyki - germanistyka; Instytut Romanistyki – filologia romańska; Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich – iberystyka i filologia iberyjska – (język hiszpański, język
portugalski); Katedra Hungarystyki – filologia ugrofińska – (język fiński, język węgierski); Katedra Italianistyki – filologia włoska; Katedra Lingwistyki Formalnej; studia filologiczno-kulturoznawcze; Studia Podyplomowe Doskonalenie
Warsztatu w Zakresie Tłumaczenia Pisemnego.
Wydział Orientalistyczny
Katedra Arabistyki i Islamistyki; Katedra Azji Południowej; Katedra Japonistyki; Katedra Języków i Kultur Afryki; Zakład
Egiptologii; Zakład Hebraistyki; Zakład Iranistyki; Zakład Islamu Europejskiego; Zakład Koreanistyki; Zakład Sinologii;
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej; Zakład Wschodu Starożytnego; Studium Europy Wschodniej; Podyplomowe
Studia Wschodnie; Stacjonarne Studia Doktoranckie.
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Wydział Polonistyki
Instytut Filologii Klasycznej; Instytut Języka Polskiego; Instytut Kultury Polskiej; Instytut Literatury Polskiej; Instytut Polonistyki Stosowanej; Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej: (slawistyka); Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki: (filologia bałtycka); Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”; Podyplomowe Studium „Glottodydaktyka Polonistyczna - nauczanie języka polskiego jako obcego”;
Pomagisterskie Studium Logopedyczne; Studia Podyplomowe „Filologia Polska w praktyce”; Studia Podyplomowe „Pedagogika teatru”; Studia Podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”; Stacjonarne
Studia Doktoranckie. Studia Podyplomowe „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności”, Studia
Podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”; Stacjonarne Studia Doktoranckie.

2-3

MARZEC 2020

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
www.biurokarier.uw.edu.pl
T: 22 55 20 763
E: biurokarier@adm.uw.edu.pl

10

4
Wydział Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytet Warszawski, Stefana
Banacha 2, 02-097 Warszawa
E: info@fundacjaap.org.pl

18

Collegium Neophilologicum UZ, Campus B,
Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71 A,
dr Elżbieta Jastrzębska
E: ejastrzebska@yahoo.fr

Wydział Humanistyczny: Instytut Neofilologii, Instytut Filologii Germańskiej

2

Filologia angielska
• wymagana znajomość języka
• specjalność nauczycielska i translatoryka
• studia licencjackie i magisterskie (stacjonarne
i niestacjonarne)
Lektoraty i kursy rozszerzone:
język włoski, hiszpański, francuski, niemiecki,
angielski, rosyjski
Kontakt:
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl

Filologia francuska z drugim językiem romańskim
• 2 grupy: początkująca (dla nieznających języka)
i kontynuacyjna
• jako drugi język romański włoski lub hiszpański
• specjalność translatoryczna
• studia stacjonarne licencjackie
Filologia germańska
• zalecana znajomość języka
• specjalność nauczycielska, translatoryka oraz język
niemiecki w komunikacji zawodowej
• studia licencjackie i magisterskie (stacjonarne
i niestacjonarne)

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra,
campus B, budynek główny, p. 405R - 406R
T: 603 71 71 52
www.bk.uz.zgora.pl

Dzień języka i kultury włoskiej

8

Targi Pracy 2020 „Wybierz
lepszy start w przyszłość”

22-23
Uniwersyteckie Spotkania
z Rynkiem Pracy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej budynek: ul. Podchorążych 2, 30-084
Kraków Akademickie Biuro Karier,
T: 12 662 60 23 E : abk@up.krakow.pl

22

XXVIII Targi Pracy

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. U, W. 53-345 Wrocław
Natalia Biskupska
T: (71) 36 80 883
E: lukasz.straczek@ue.wroc.pl

12

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Neofilologii
E: biurokarier@adm.uw.edu.pl

28-29
XVI Dni Kultury Słowian
Wschodnich

Collegium Neophilologicum UZ, Campus B
Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71 A
dr Nel Bielniak
E: nel.bielniak@wp.pl

28-31
Targi Pracy - Kariera na Językach

MAJ 2020

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
dr Anna Kucharska
E: akucharska@kul.pl

KWIECIEŃ 2020

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14a, 50-383
Wrocław (Kampus Grunwaldzki)
Elżbieta Oleniacz - Czajka
E: elzbieta.oleniacz-czajka@uwr.edu.pl
T: ( 71) 375 21 34

Krajowa konferencja naukowa
Wielojęzyczność z różnych perspektyw
językoznawstwa stosowanego
Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją
Politechniki Śląskiej, ul. Hutnicza 9-9A, Gliwice
dr hab. Zofia Chłopek, prof. PŚ
E: Zofia.Chlopek@polsl.pl

XI Giełda Pracy

Wydział Ekonomii, Finansów
i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego
T: 91 444 37 03
E: abk@usz.edu.pl

2

Targi Pracy i Praktyk Kampus Kariery
(wiosenna edycja) Wydział Biotechnologii

20-21

24-25

Akademia Kompetencji

Biuro Karier UŁ, ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź
E: biurokarier@uni.lodz.pl
T: 42 665 53 39 www.biurokarier.uni.lodz.pl, www.
facebook.com/BiuroKarierUL

Uniwersytet Pedagogiczny,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
T: 12 662 60 14; E: info@up.krakow.pl

Uniwersytet Zielonogórski

Filologia rosyjska
• 2 grupy: początkująca (dla nieznających języka)
i kontynuacyjna
• specjalność translatoryczna oraz biznes i turystyka
• studia stacjonarne licencjackie i magisterskie

23.03-8.04

XVIII edycja Targów Pracy

Wydział Mechaniczny
Uniwersytetu Zielonogórskiego,
przy ul. prof. Szafrana 4
Biuro.Karier@uz.zgora.pl
www.bk.uz.zgora.pl

Wydział Filologiczny UŁ, Pomorska 171/173,
91-404 Łódź
Agnieszka GasińskaT: 42-665-53-39
E: biurokarier@uni.lodz.pl

Dzień Otwarty Uniwersytetu
Pedagogicznego

XXIV Międzynarodowej
Dni Frankofonii

18

WorkShow – Branżowe Targi Pracy
na Uniwersytecie Łódzkim

Targi Pracy

31.03-1.04

Kierunki filologiczne:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1
www.pw.edu.pl

E: jfainstein@uz.zgora.pl

Szkoła Języków Obcych
Lektoraty m.in. z jęz. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, niderlandzkiego, norweskiego, rosyjskiego,
szwedzkiego i włoskiego.
Kontakt:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
T : +48 22 55 20 000
www.uw.edu.pl

XXIV Targi Pracy na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych

PRÓBA SIŁ – II spotkanie: filozofia

Collegium Neophilologicum UZ, Campus B
Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71 A
dr Jolanta Fainstein-Pasternak

Wydział Neofilologii UAM,
Al. Niepodległości 4,
61-874 Poznań
E: bkarier@amu.edu.pl

XVI edycja Międzynarodowego
Festiwalu Krótkiego Metrażu Francuskojęzycznego
FrankoFilm: „Druga/Drugi”
Lubuski Teatr - Al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra
mgr Laurent Vavon E:
info@frankofilm.pl | http://frankofilm.pl/
https://www.facebook.com/fcfpologne/

33

34
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CZERWIEC 2020

XVI edycja Międzynarodowego Festiwalu Krótkiego
Metrażu Francuskojęzycznego FrankoFilm: „Druga/Drugi”
Lubuski Teatr - Al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra
mgr Laurent Vavon E:
info@frankofilm.pl | http://frankofilm.pl/
https://www.facebook.com/fcfpologne/

WRZESIEŃ 2020

Inżynierskie Targi Pracy
Politechniki Krakowskiej

PAŹDZIERNIK
2020

Europejski Dzień Języków
Goethe-Instytut Krakau
Rynek Główny 30, Kraków
www.goethe.de/krakau

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
E: targiBK@pk.edu.pl

21
XXIX Targi Pracy

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2020

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul.
Komandorska 118/120, bud. U, W. 53-345 Wrocław
T: (71) 36 80 883
E: pawel.nowak@ue.wroc.pl

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
E: krzysztof.michalski@ug.edu.pl
T: (58) 523 33 378

Dzień Campus France

LISTOPAD
2020

Instytut Badań nad Edukacją
i Komunikacją Politechniki Śląskiej,
ul. Hutnicza 9-9A, Gliwice
Dr Ewa Figas E: Ewa.Figas@polsl.pl

17-18

19
XII Giełda Pracy

Targi Pracy i Praktyk Kampus Kariery
Wydział Prawa
Administracji i Ekonomii
Elżbieta Oleniacz - Czajka
E: elzbieta.oleniacz-czajka@uwr.edu.pl
T: ( 71) 375 21 34

Uniwersytet Warszawski
E: biurokarier@adm.uw.edu.pl

Targi Pracy na UŁ 2020

Wydział Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
E: biurokarier@uni.lodz.pl
T: 42 665 53 39, www.biurokarier.uni.lodz.pl,
www.facebook.com/BiuroKarierUL

Wydział Ekonomii, Finansów
i Zarządzania Uniwersytetu
Szczecińskiego
T: 91 444 37 03 E: abk@usz.edu.pl

19

Uniwersyteckie Spotkania
z Rynkiem Pracy

24-26
VII Dni Języków Obcych: Brak – nieobecność
Collegium Neophilologicum UZ, Campus B
Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 71 A.
dr Małgorzata Karczewska
E: M.Karczewska@in.uz.zgora.pl
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