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PROGRAM 

29’ Inżynierskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości, Technologii i Dostępności 

Politechnika Śląska, 13 – 20 marca 2023 r. 

 

STREFA WIRTUALNA 

13.03.2023 r. 

00:00  Uruchomienie wirtualnej platformy targowej 

Prezentacja działalności wystawców, w tym potrzeb kadrowych, możliwości 
współpracy, oferty kierowanej do przedstawicieli środowiska akademickiego,  
w tym osób z niepełnosprawnościami  
Hala 1 – Pracodawcy zainteresowani pozyskiwaniem kandydatów wywodzących się  
ze środowiska akademickiego 
Hala 2 – organizacje oraz instytucje wspierające merytorycznie i/lub finansowo 
przedsiębiorczość akademicką oraz udzielające wsparcia osobom z 
niepełnosprawnościami, w tym m.in. urzędy pracy, organizacje NGO, parki 
technologiczne, uczelniane biura karier. 

13.03.2023 - 13.03.2023 

9:00 – 15:00      Spotkania online oraz chaty w czasie rzeczywistym z wystawcami 

9:00 – 20:00      Webinaria i szkolenia on-line prowadzone przez pracowników Politechniki 
Śląskiej  oraz pracodawców 

 

Platforma będzie dostępna przez kolejne 6 miesięcy,  
dla użytkowników zainteresowanych ofertą wystawców,  
wraz z informacją o możliwości nawiązania z nimi kontaktu,  
za pośrednictwem Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej 
(www.kariera.polsl.pl).  
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STREFA KONTAKTOWA 

20.03.2023 r.  

9.00 - 15.00  Otwarcie hali wystawienniczej dla zwiedzających  

9.00 Uroczyste otwarcie wystawienniczego dnia targów z udziałem władz  
i przedstawicieli Uczelni, Patronów honorowych oraz zaproszonych gości  

9.30 Spotkanie sieciujące z przedstawicielami instytucji rynku pracy, organizacji 
pozarządowych oraz Pracodawców celem omówienia zmian dokonujących się na 
rynku pracy oraz prognozowania jego oczekiwań wobec kandydatów.  
Omówienie zakresu działań Centrów Kompetencyjnych. 

10:00 - 14:00     Strefa Doradztwa – proces rekrutacyjny, rozwój osobisty,  diagnozowanie 
kompetencji 
Strefa dla studentów obsługiwana przez dyżurujących Pracodawców oraz 
uczelnianych doradców zawodowych: symulacje rozmów kwalifikacyjnych, 
konsultacje CV 

13:00 – 15:00     Prezentacja uczelnianych projektów finansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER 

„Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego Kształcenia opartego  
o badania i innowacje”, celem którego jest przeprowadzenie głębokich zmian  
w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni, w celu pełnienia przez nią roli 
Centrum Nowoczesnego Kształcenie opartego o badania i innowacje.  
„Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem  
technicznym”, celem którego jest wdrożenie kompleksowego programu 
doskonalenia procesu kształcenia oraz zmian w zakresie funkcjonowania Uczelni 
odpowiadających koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego.  
„Politechnika Śląska - uczelnia świadoma potrzeb i wyrównująca życiowe  
szanse”, celem którego jest  wzrost dostosowania uczelni do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami, niwelowanie wszelkiego rodzaju barier, podnoszenie 
świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.  

 
15.00   Zakończenie Targów Pracy  

 

 

mailto:imie.nazwisko@polsl.pl

