Oferta bezpłatna, skierowana do studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych zarejestrowanych w bazie BKS (www.kariera.polsl.pl „Dla studenta,
absolwenta – Logowanie użytkownika/Nowy użytkownik”)

Zainteresowanych udziałem w poszczególnych wydarzeniach prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego Nazwę
użytkownika w systemie BKS na adres kariera@polsl.pl w tytule wpisując nazwę wydarzenia.
Reprezentujesz grupę osób zainteresowanych warsztatem? Nie odpowiada Wam zaplanowany termin, czy miejsce? Napisz czego potrzebujecie: kariera@polsl.pl

NAZWA

GDZIE

Warsztat
Proces rekrutacyjny

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

Palo Alto
Networks Academy

KIEDY

TEMAT I OPIS

24.01

Grupowe konsultacje dokumentów aplikacyjnych. Standardy przesyłania
aplikacji i współczesnych procesów rekrutacyjnych.

10 - 13

Program mający na celu pogłębienie wiedzy studentów w tematach
związanych z sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem IT. Uczestnicy
programu będą mieli wyjątkową okazję szkolić się pod okiem wysokiej klasy
specjalistów przy użyciu nowoczesnego sprzętu dostarczonego na uczelnię
przez firmę Comp. SZCZEGÓŁY

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

ARCHIWALNE

Warsztat
Proces rekrutacyjny
Partner: SoftServe Inc.

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

16.01
16:30 –
18:30

Jak korzystać z social mediów, aby zostać zauważonym przez rekruterów? Jak skutecznie
budować swój profil na LinkedIn i GoldenLine? Czy Instagram przyda nam się w poszukiwaniu
pracy?
Na te i inne pytania odpowie Klaudia Tarnowska – rekruterka firmy SoftServe.
SoftServe to lider rozwiązań cyfrowych z 25-letnim doświadczeniem w branży IT. Firma
specjalizuje się w rozwijaniu oprogramowania oraz usługach doradczych, a jej główne obszary
działalności to platformy cyfrowe, Cloud Computing, bezpieczeństwo informatyczne
przedsiębiorstw, projektowanie UX, IoT i Business Analytics.

09.01
14:00 –
17:00

Zapraszamy
studentów,
absolwentów
i
pracowników
PŚ
do
udziału
w indywidualnych konsultacjach z prawnikiem PIP, podczas których będą udzielane indywidualne
porady w zakresie prawa pracy, rodzajów umów oraz przepisów BHP w miejscu pracy.
Prawnik dyżurował będzie w dniu 19 grudnia 2018 w godz. 14:00 – 17:00
w siedzibie Biura Karier Studenckich w Gliwicach, ul. Konarskiego 20 p.106
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są pod adresem: kariera@polsl.pl - prosimy o podanie
preferowanej godziny spotkania.

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

19.12
13:00-17:00

Zapraszamy
studentów,
absolwentów
i
pracowników
PŚ
do
udziału
w indywidualnych konsultacjach z prawnikiem PIP, podczas których będą udzielane indywidualne
porady w zakresie prawa pracy, rodzajów umów oraz przepisów BHP w miejscu pracy.
Prawnik dyżurował będzie w dniu 19 grudnia 2018 w godz. 13:00 – 17:00
w siedzibie Biura Karier Studenckich w Gliwicach, ul. Konarskiego 20 p.106
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są pod adresem: kariera@polsl.pl - prosimy o podanie
preferowanej godziny spotkania.

Sesja kreatywna
Friendly Competition

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

19.12
9:00-12:00

Warsztat, podczas którego w toku przyjaznej rywalizacji uczestnicy wspólnie wypracują
rozwiązanie problemu postawionego przez trenera: poćwiczą pracę w zespole, umiejętności
organizacyjne i komunikowania się.

Warsztaty
Rozwój osobisty

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

13.12
10:00 –
12:00

Konsultacje
Partner: Okręgowy
Inspektorat Pracy w
Katowicach: Oddział Gliwice

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

Konsultacje
Partner: Okręgowy
Inspektorat Pracy w
Katowicach: Oddział Gliwice

Dzień z Pracodawcą
Partner: PwC Service
Delivery Center

Wydział Organizacji
i Zarządzania
(Zabrze, ul.Roosevelta 26)

12.12

‘Poker osobowościowy i Mapa Marzeń’
Hierarchia wartości, samoocena i wpływanie na innych.
Warsztaty przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, piktogramów, wyobraźni.

Świąteczne stoisko prezentujące oferty stażowe oraz oferty pracy w PwC.
Najgrzeczniejsi studenci pod firmową choinką znajdą upominki oraz słodkości.

Certyfikowane szkolenia
Politechnika Śląska jako
Centrum Nowoczesnego
Kształcenia opartego o
badania i innowacje

Wydział IŚiE
Gliwice, ul. Konarskiego 18
Sala A320

7.12
9-14

AutoCad projektowanie 2D i w przestrzeni 3D - Szkolenie poświęcone przygotowaniu środowiska
projektowego pod konkretne potrzeby projektanta: modyfikacja interfejsu graficznego,
zaawansowane ustawienia konfiguracyjne oraz projektowaniu w przestrzeni 3D.

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

Praktyczny warsztat
z zakresu zaawansowanego
Excela z elementami VBA

Konsultacje
Partner: Okręgowy
Inspektorat Pracy w
Katowicach: Oddział Gliwice

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

6.12

Dodatkowo: Akcja promocyjna DKMS, Fotobudka dla odważnych, Poradnik rekrutacyjny
‘maraton’: konsultacje dokumentów aplikacyjnych, Konkurs „Czy jesteś przedsiębiorczy/a?”
Loteria – co 30 min losowanie

29.11
10:00-12:00

28.11
13:00 –
17:00

Poker Osobowościowy

Warsztat (gra w karty)
wzmacniająca
funkcjonowanie i
efektywność grup
roboczych

Piknik „Politechnika Śląska
dla Niepodległej”

ŚTP

Lokalny SmartLab – SPIN
OFF/SPIN OUT
Partner: Centrum Innowacji
i Transferu Technologii PŚ

ŚTP

Konferencja
Partner: Fundacja TEANO

„Friendly Competition” (9-11) – warsztaty kreatywności i współpracy w zespole.
„Poker Osobowościowy” (10-13) Powiedz innym co o nich myślisz i dowiedz się co myślą o Tobie
inni.
„CashFlow” (12 - 14.30) Dowiedz się jak inwestować i gromadzić majątek.
Agencja Wywiadu (12 – 14) - spotkanie z przedstawicielami

Warsztat jest skierowany do studentów bądź absolwentów pracujących na co dzień w małych
firmach i korporacjach, którzy chcieliby dowiedzieć się o potężnych możliwościach jakie oferuje
program Excel oraz ich wykorzystaniu zarówno w rozwoju osobistym jak i w codziennych
obowiązkach.
Każdy uczestnik musi mieć własny laptop.
Zapraszamy studentów, absolwentów i pracowników PŚ do udziału w indywidualnych
konsultacjach z prawnikiem PIP, podczas których będą udzielane indywidualne porady w zakresie
prawa pracy, rodzajów umów oraz przepisów BHP w miejscu pracy.
Prawnik dyżurował będzie w dniu 28 listopada 2018 w godz. 13:00 – 17:00 w siedzibie Biura Karier
Studenckich w Gliwicach, ul. Konarskiego 20 p.106
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są pod adresem: kariera@polsl.pl - prosimy o podanie
preferowanej godziny spotkania.
Poker osobowościowy to prosta gra, podczas której uczestnicy wręczają sobie karty opisujące
określone cechy osobowości z komentarzem mówiącym o zbyt wysokim, zbyt niskim lub
odpowiednim poziomie tej cechy u danego gracza. Po zakończeniu gry przychodzi czas na burzliwą
i emocjonującą dyskusję - każdy z graczy otrzymuje informację o tym, jak jest postrzegany i
rozumiany przez swoich kolegów/współpracowników/członków rodziny.
Tu nie ma przegranych – każdy wygrywa: poznaje siebie i dowiaduje się, w jaki sposób jego
zachowanie jest odczuwane i jak wpływa na innych!
*Rezerwacja miejsc: Grupa PBL – Katedra technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.
Pozostałe grupy zainteresowane udziałem prosimy o kontakt.
Politechnika Śląska włączyła się w narodowe świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Na uczestników pikniku czeka mnóstwo atrakcji, m.in. turniej sportowy o Puchar
100-lecia, tradycyjna grochówka. Do nabycia będą także cegiełki, z których dochód zostanie
przeznaczony na leczenie Ani Starosolskiej, córki pracownika Politechniki Śląskiej. Na uczestników
czekają atrakcyjne nagrody, takie jak: ramki cyfrowe, bilety na mecz Piasta Gliwice czy wspólna
kawa z jednym z prorektorów. SZCZEGÓŁY
W ramach oferty BKS specjalnie dla uczestników pikniku przygotowaliśmy „nieodległościową”
fotobudkę. W ramach obchodzonego Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet zapraszamy
Panie do zgłaszania swoich pomysłów biznesowych przy naszym stanowisku, dla najlepszych
zaproszenie do aplikacji w konkursie „Mój Pomysł na Biznes”.

Biuro Karier Studenckich
(Gliwice,
ul. Konarskiego 20 pok.
106)

28.11
9:30 – 12:00

Ośrodek Sportu PŚ, Gliwice,
ul.Kaszubska 28

19.11
12:00 –
16:00

Centrum Innowacji i
Transferu Technologii PŚ
Gliwice, ul.Banacha 7

15.11
10:30 –
17:00

Wydarenie jest organizowane w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,
z myślą o absolwentach Politechniki Śląskiej, doktorantach oraz naukowcach, rozważających
prowadzenie
własnej działalności gospodarczej w oparciu o technologie, innowacyjne rozwiązania i know how
opracowane na uczelni.
SZCZEGÓŁY

14.11
10:00 –
13:00

AGENDA:
10:00-10:10 Powitanie i oficjalne otwarcie
10:10-10:20 Przemówienie Prezydenta Miasta Żory
10:20-10-35 Wystąpienie Wiceprezesa i członka Zarządu KSSE Pana Andrzeja Zabieglińskiego
10:35-11:00 Prezentacja szkół w ramach konkursu „Odkryj swój talent”
11:00-11:10
Podsumowanie
ankiet
nt.
wzajemnych
oczekiwań
pracodawców
i praktykantów
11:10-11:20 "Pracuj i rozwijaj pasje" - kilka słów od osób, które pozyskały dofinansowanie i
otworzyły biznes przy wsparciu PUP Żory
11:20-11:40 "Jak pozyskać talenty i utrzymać je w organizacjach - wyzwanie dla pracodawców"
Prelekcja Pani Agaty Hagno, prezesa zarządu DPM sp. z o.o. (doradztwo personalne), ambasadorki
Polskiej Przedsiębiorczości Kobiet, autorki licznych artykułów z zarządzania zasobami ludzkimi.
11:40-11:50 Ogłoszenie wyników konkursu „Odkryj swój talent” i wręczenie nagród.
11:5011:55 Podziękowanie i zakończenie
W trakcie konferencji będzie możliwość konsultacji z ekspertami i przedstawicielami Biura Karier
Uczelni Wyższych z woj. śląskiego.

Kino na starówce Ul.
Tadeusza Kościuszki 3, 44244 Żory

Dzień z Pracodawcą 2018

ŚTP

Partner: Wydział Inżynierii
Materiałowej i Metalurgii

Wydział Inżynierii
Materiałowej i Metalurgii
(Katowice,
ul. Krasińskiego 8)

14.11
10:00 –
14:00

Wydarzenie,
podczas
którego
nawiązywane
są
kontakty
Pracodawców
i studentów poszukujących ofert praktyk i staży oraz kreujących swój rozwój zawodowy.
W planie strefa doradcza, konsultacje w zakresie przedsiębiorczości, prezentacje i warsztaty
prowadzone przez Pracodawców.
11:00 – 12:00 SHILOH Industries Prezentacja „Metody A3” – jak rozwiązywane są problemy
w branży automotive?
Raport A3 - narzędzie planowania strategicznego, rozwiązywania problemów, zarządzania
zmianami i projektami, prezentacji pomysłów oraz pracy zespołowej. Buduje przede wszystkim
sposób zarządzania firmą – forma oparta na cyklu PDCA zmusza do logicznego myślenia, a zasady
sporządzania raportu A3 zakładają dialog między piszącym raport a odbiorcami oraz przemyślany
wybór działań i dyscyplinę wdrożenia.
12:30 – 13:30 Soniqsoft Software House „Projekty biznesowe w zmiennym środowisku
technologicznym” – wykład w formie dialogu - zakres ich działań w prowadzonych wspólnie
projektach elektroniczno-informatycznych wraz z ich zastosowaniem w obszarach nauki i biznesu.

12:00 –
14:00

Warsztaty Friendly Competiotion – Marschmallow Challange
1.Stymulowanie wyobraźni wg Garetha Morgana.
2.Łańcuchy skojarzeń.
3.Role w zespole wg Belbina.
4.Marshmallow Challange.
5.Metoda Scamper.

Marschmallow Challange

ŚTP

Warsztaty Friendly
Competiotion

Poker Osobowościowy
Warsztat (gra w karty)
wzmacniająca
funkcjonowanie i
efektywność grup roboczych

ŚTP

Partner: Urząd Miejski w
Zabrzu - Zabrzańskie
Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości,
Urząd Miejski w
Świętochłowicach

Spotkanie informacyjne
Partner: CBA

Centrum Edukacji
Zabrze

Zespół Szkół Specjalnych
w Świętochłowicach,
Salezjański Zespół Szkół
Publicznych „Don Bosco”
w Świętochłowicach
Centrum Edukacji
Zabrze
Wydział IŚiE
A 131

Hala „Nowa” Ośrodka
Sportu PŚ Gliwice,
Kaszubska 28

16.11
9.00 – 13.00
12:00 –
14:00
13.11
08:30 –
11:00

25.10
13:00 –
15:00

Warsztaty kreatywne przedsiębiorczość

Hala „Nowa” Ośrodka
Sportu PŚ Gliwice,
Kaszubska 28

25.10
9:30 – 14:00

Warsztaty kreatywne kompetencje

Wydział IŚiE
Gliwice, Konarskiego 18
s.A-241

9.10
12:00 –
14:00

Poker osobowościowy to prosta gra, podczas której uczestnicy wręczają sobie karty opisujące
określone cechy osobowości z komentarzem mówiącym o zbyt wysokim, zbyt niskim lub
odpowiednim poziomie tej cechy u danego gracza. Po zakończeniu gry przychodzi czas na burzliwą
i emocjonującą dyskusję - każdy z graczy otrzymuje informację o tym, jak jest postrzegany
i rozumiany przez swoich kolegów/współpracowników/członków rodziny.
Tu nie ma przegranych – każdy wygrywa: poznaje siebie i dowiaduje się,
w jaki sposób jego zachowanie jest odczuwane i jak wpływa na innych! Aktywność kierowana do
grup 4-12 osobowych, których członkowie dobrze się znają, funkcjonują w jednej przestrzeni i
chcą poprawić swoje relacje.

Spotkanie z przedstawicielem Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
1.Wprowadzenie w specyfikę działalności służb specjalnych
2. Zadania i rola CBA w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski
3.Zasady rekrutacji do CBA
4.Ścieżka kariery w służbie specjalnej
5.Pytania i odpowiedzi.

Warsztaty Friendly Competition – Marschmallow Challange
1.Stymulowanie wyobraźni wg Garetha Morgana.
2.Łańcuchy skojarzeń.
3.Role w zespole wg Belbina.
4.Marshmallow Challange.
5.Metoda Scamper.
1.Ćwiczenia aktywizujące : elementy autoprezentacji, współpraca w zespole.
2.Matryca kompetencji – bilans kompetencji niezbędnych do funkcjonowania i odnoszenia
sukcesów na rynku pracy.

