W DRODZE DO KARIERY
W

ramach krakowskich Dni Kariery, które odbędą się 31 marca br.
w pawilonie dydaktyczno-sportowym
Uniwersytetu Ekonomicznego, studenci
będą mieli możliwość znalezienia pracy,
praktyk lub stażu, zorientowania się
w aktualnym rynku pracy oraz uzyskania porady w planowaniu swojej dalszej
kariery zawodowej. W tym roku przedsięwzięcie zorganizowane zostanie już
po raz dwudziesty!
Dni Kariery – największe targi pracy,
praktyk i stażów, odbywają się w dziewięciu największych ośrodkach akademic-

kich w Polsce. Są organizowane przez
międzynarodową organizację studencką
AIESEC, działającą w ponad 100 krajach
świata.
Organizatorzy tegorocznej krakowskiej edycji Dni Kariery nawiązali
współpracę z ponad 60 firmami, które
zaprezentują się studentom krakowskich
uczelni. Wśród nich znajdą się zarówno
wielkie korporacje, jak Nestle, PricewaterhouseCoopers, Mars czy Deloitte,
jak i prężnie rozwijające się firmy rynku
lokalnego.
Tegoroczna edycja oferuje studentom
dwa bezpłatne, profesjonalne CV pointy –
miejsca, gdzie doświadczeni fachowcy
pomogą młodym ludziom w skonstruowaniu lub zmodyfikowaniu CV tak, aby
jak najbardziej zainteresować przyszłego
pracodawcę, oraz doradzą, jak starać się
o dofinansowania czy założyć własną
firmę.

Równolegle do targów odbędzie się
Akademia Umiejętności – cykl bezpłatnych warsztatów i szkoleń prowadzonych
przez przedstawicieli firm biorących udział
w targach, firm szkoleniowych i organizacji. Krakowska edycja ma w tym roku do
zaoferowania studentom pięć dni profesjonalnych szkoleń, których tematyka dotyczy,
między innymi, zarządzania, efektywnej
komunikacji, sprzedaży czy PR. Uczestnicy
każdego z warsztatów uzyskują certyfikaty,
które potwierdzą zdobytą na szkoleniach
wiedzę i będą cennym punktem w CV.

Joanna Fornal
koordynator ds. promocji
i public relations Dni Kariery

Więcej informacji oraz zapisy na Akademię Umiejętności – na stronie www.dnikariery.pl oraz www.facebook.com/DniKariery

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W WARUNKACH
GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO
W

spółczesne przedsiębiorstwo funkcjonuje w otoczeniu dynamicznym
i nieprzewidywalnym, pełnym współzależności i powiązań. Globalizacja wprowadza integrację światowej gospodarki na
nowy poziom, a perspektywa kolejnych
globalnych kryzysów wpływa na zmianę
sposobu myślenia o zarządzaniu.
O tym, jak sprostać wymaganiom
niepewnego i szybko zmieniającego się
otoczenia, mówić będą prelegenci podczas
konferencji Zarządzanie przedsiębior-

stwem w warunkach globalnego kryzysu
finansowego. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe „Strateg” oraz
Studenckie Towarzystwo Ekonomiczne
działające przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Konferencja skierowana jest do studentów
oraz wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie oraz wszystkich innych zainteresowanych poruszaną tematyką. Wśród
prelegentów obecni będą przedstawiciele,

między innymi, Narodowego Banku
Polskiego, Instytutu Misesa, jak również
wykładowcy uniwersyteccy. Patronat nad
wydarzeniem objął dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej prof.
Jacek Ostaszewski.
Konferencja odbędzie się 22 marca
2011 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ przy ul. prof.
Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie.
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