DZIEŃ KARIERY
13 CZERWCA - SOBOTA
PROGRAM*
Galeria „BIS”
10:00 – 10:55

Sala warsztatowa –
sala 1

Sala warsztatowo - rozwojowa –
sala 2

Spotkania z gośćmi –
sala 3

Spotkania z gośćmi –
sala 4

Znajdź swoją ścieżkę
kariery zawodowej!
Bądź aktywny w jej
wyborze.
Uniwersytet Warszawski

11:00 – 11:30

11:35 – 12:05

Kogo szukają
pracodawcy?
Mariusz Kostera

12:10 – 12:40

Moje preferencje
zawodowe XXXIV

Umiejętności komunikacyjne
w biznesie i … nie tylko Polsko-

LO z Oddz.
Dwujęzycznymi im.
M de Cervantesa.

Japońska Akademia Technik
Komputerowych

Liczba miejsc ograniczona
Zapisy w dniu akcji!

Liczba miejsc ograniczona
Zapisy w dniu akcji!

Inżynier budownictwa w Podróżnik, dziennikarz,
zakresie dróg, ulic i lotnisk reportażysta, absolwent
– Monika Bielawska
klasy angielsko - rosyjskiej
– Tomek Michniewicz

Specjalista ds. marketingu
– Agnieszka Paćko

Coach, trener komunikacji
skutecznej komunikacji,
podróżnik, terapeuta
Ayurvedy, absolwentka
klasy humanistycznej –
Zofia Barańska

Nowoczesne metody
wyboru uczelni i
zawodu – wykład.
Warszawska Szkoła
Reklamy

12:45 – 13:15

Nowoczesne metody
Moje preferencje
wyboru uczelni i zawodu zawodowe XXXIV
LO z Oddz.
– warsztat. Warszawska
Szkoła Reklamy

13:20 – 13:50

Studiować za granicą?
Bezpłatnie? TAK! – Firma

Dwujęzycznymi im.
M de Cervantesa.
Liczba miejsc ograniczona
Zapisy w dniu akcji!

Zarządzanie – umiejętności
„twarde” czy „miękkie”?

Redaktor tekstów
– Tamara Adamus

Polsko-Japońska Akademia
Technik Komputerowych

Perfect Przedstawicielstwo
Szkół Zagranicznych
* Przedstawiony program ma charakter poglądowy i może ulec zmianie.

Artystka-malarka,
absolwentka klasy
plastycznej – Anna
Szprynger

Dziennikarz, autor książek –
Wojciech Jagielski

DZIEŃ KARIERY
13 CZERWCA
OPISY WYKŁADÓW, ZAJĘĆ, NASI PRELEGENCI
WYKŁADY:
 Znajdź swoją ścieżkę kariery zawodowej! Bądź aktywny w jej wyborze.
Marta Piasecka
kierownik Biura Karier Uniwersytetu Warszawskiego
W trakcie spotkania będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in. na pytania: po co się kształcimy; czym się
kierować wybierając szkołę/studia; gdzie można szukać wsparcia w podejmowaniu decyzji; jaki jest
współczesny rynek pracy; kogo poszukuje pracodawca; czy uczeń może zdobywać doświadczenie cenione
przez pracodawców; co wpływa na pozycję zawodową młodych ludzi?
 Kogo szukają pracodawcy?
Mariusz Kostera
Wiceprezes Zarządu Banku BPH
Pion Marketingu i Zarządzania Produktami
Pełnił funkcję Chief Commercial Officer w Equa Financial Services, spółce stworzonej w Republice Czeskiej,
dla zbudowania nowego banku na tamtejszym rynku – Equabank. Jego wcześniejsza kariera zawodowa była
związana z branżą reklamową. Pracował m.in. dla takich klientów i marek jak Coca Cola, Mars, Procter and
Gamble, Era, Deutsche Bank czy Norwich Union. Posiada tytuł magistra Ośrodka Studiów Amerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego.
 Nowoczesne metody wybory uczelni i zawodu
Warszawska Szkoła Reklamy
 Studiować za granicą? Bezpłatnie? TAK!
Przedstawicielstwo Szkół Zagranicznych PERFECT
Naszą specjalnością są wyjazdy do Australii, ale też do Nowej Zelandii i Kanady oraz studia w krajach
europejskich - w tym głównie bezpłatne studia (w języku angielskim) w Danii i Szwecji – o nich przede
wszystkim opowiemy Wam na spotkaniu.

WARSZTATY, ZAJĘCIA ROZWOJOWE:
 Moje preferencje zawodowe
Małgorzata Bańczak psycholog
XXXIV LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa
Co tak naprawdę ważne będzie dla Ciebie w pracy? Jakie zadania chętniej będziesz wykonywać, a jakie
mniej? Które zawody zupełnie nie są dla Ciebie? To spotkanie to okazja na podsumowanie wiedzy w tym
zakresie o sobie, a jego celem jest wsparcie w podejmowaniu świadomych decyzji o wyborze dalszego
kształcenia, zawodu.
 Zarządzanie - umiejętności "twarde" czy "miękkie"?
dr Małgorzata Cieciora
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Jakie rodzaje umiejętności i wiedzy powinien posiąść współczesny menedżer, jeśli chce być dobrym,
efektywnym organizatorem pracy w swojej firmie? Czy wystarczy jeśli opanuje tzw. umiejętności „twarde”
(dotyczące konstruowania struktur, systemów czy strategii), czy też może raczej powinien skupić się na
umiejętnościach „miękkich” (przede wszystkim zarządzaniu zasobami ludzkimi)?
 „Umiejętności komunikacyjne w biznesie i ... nie tylko”
Dr Małgorzata Rzeźnik-Knotek
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Kończąc szkołę, mamy za sobą podstawową naukę zasad komunikacji w społeczeństwie. Znamy płynnie
przynajmniej jeden język, potrafimy rozmawiać z osobami z własnej grupy wiekowej i z osobami starszymi
oraz młodszymi od siebie. Poradziliśmy sobie z wieloma konfliktami – nie zawsze bardzo dobrze, ale każde
doświadczenie się liczy. Jesteśmy doświadczonymi negocjatorami, autorami niezliczonych maili i wiadomości
tekstowych, niektórzy twórcami treści w mediach społecznościowych i prezenterami. Nawet najlepszy
specjalista potrzebuje od czasu do czasu powtórzyć sobie podstawowe zasady oraz poszukać nowych trików.
I o tym będzie wykład, połączony z ćwiczeniami praktycznymi.

SPOTKANIA Z GOŚĆMI:
 Monika Bielewska
mgr inż. budownictwa w zakresie dróg, ulic i lotnisk
Audytor Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Naczelnik Wydziału Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Departamencie
Przygotowania Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Zajmuje się: oceną dokumentacji technicznej dla dróg, audytami Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a
wcześniej w GDDKiA zajmowała się oceną projektów organizacji ruchu na autostradach i drogach
ekspresowych.

 Tamara Adamus
redaktor tekstów
Absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej i studiów
podyplomowych w zakresie redakcji językowej tekstu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Zaraz po studiach pracowałam jako programista (tworzenie baz danych i programów obsługujących je), a od
kilka lat zajmuję się redakcją tekstów. Ktoś mógłby się zdziwić tej zmianie – od matematyka, inżyniera do
specjalisty od języka. Co wspólnego mają ze sobą matematyka i gramatyka? Jak doszło do takiej zmiany? Jak
szukać dziedziny, w której możemy wykorzystać swoje predyspozycje? Poszukajmy razem odpowiedzi na te i
podobne pytania.

 Wojciech Jagielski
dziennikarz, reportażysta i pisarz, długoletni publicysta „Gazety Wyborczej”.
Zajmuje się problematyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu i Zakaukazia, był obserwatorem konfliktów
zbrojnych w Afganistanie, Tadżykistanie, Czeczenii, Gruzji i jest autorem książek na ten temat.
W latach 1986–1991 pracował w Polskiej Agencji Prasowej, następnie dołączył do „Gazety Wyborczej”.
Współpracuje z BBC i „Le Monde”. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Uniwersytetu Warszawskiego.

SPOTKANIA Z GOŚĆMI – NASI ABSOLWENCI:
 Anna Szprynger
Artystka malarka
Absolwentka klasy plastycznej
Artystka z najnowszego pokolenia twórców. Zdobyła prestiżową nagrodę Marin na międzynarodowym 67
Salonie Réalités Nouvelles w Paryżu, jako pierwsza Polka w historii tego wydarzenia. W 2015 otrzymała
prestiżową Nagrodę Arteonu za 2014 rok. Miała kilkanaście wystaw indywidualnych, m.in. w Muzeum
Narodowym w Gdańsku (2014), Galerii EL w Elblągu (2014), Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (2012),
Galerii XX1 w Warszawie (2008) oraz ponad 20 zbiorowych.
 Zofia Barańska
Progressive Partners coach, trener skutecznej komunikacji, podróżnik, terapeuta Ayurvedy.
Absolwentka klasy humanistycznej
Od lat współpracuje z liderami, managerami i dyrektorami międzynarodowych korporacji w zakresie
skutecznej komunikacji biznesowej w języku angielskim. Jako certyfikowany coach i terapeuta Ayurvedy
pomaga swoim klientom w zrównoważonym rozwoju i osiąganiu celów bez względu na to czy jest to firmowa
drabina czy własny biznes. Na co dzień wspiera również młodych przedsiębiorców, prowadząc szkolenia dla
StartUP-ów w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości i jako mentor w ramach programu YOUTH
BUSINESS POLAND.
Jako podróżnik samotnie przemierzała takie kraje jak Bangladesz, Indie czy Kirgistan i często na piechotę
zdobywała wiedzę na temat zdrowia, skutecznej komunikacji czy osiągania celów.
Wykształcenie:
- Wszechnica UJ (Coaching) course Art & Science of coaching - ICF approved programme Erickson
Professional Coach certificate
- SWPS Bachelor's degree, Cultural Studies/Critical Theory and Analysis
 Tomek Michniewicz
Dziennikarz, reportażysta, fotograf, organizator wypraw i ekspedycji, aktywista.
Absolwent klasy angielsko-rosyjskiej
Autor trzech bestsellerowych, nagradzanych reportaży książkowych: „Samsara”, „Gorączka”. W świecie
poszukiwaczy skarbów” i „Swoją drogą”. Autor programu „Inny świat” w telewizji TTV, audycji „Trójka
Przekracza Granice” w Trójce i „Reszta świata” w Jedynce, redaktor naczelny serwisu podróżniczego
KoniecŚwiata.net. Laureat czterech statuetek na festiwalu cywilizacji i sztuki mediów, odkrywców i
podróżników Mediatravel, nominowany do Kolosów i nagrody National Geographic „Traveler”.

