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Najbliższe dni na Politechnice Wrocławskiej to szansa dla studentów na nawiązanie wielu 
kontaktów. Zarówno zawodowych, jak i tych związanych z zagospodarowaniem wolnego 
czasu. 
 
Już we wtorek (14 października) rozpocznie się XXII edycja Akademickich Targów 
Pracy. Podczas dwudniowej imprezy w budynku C-13 swoje stoiska zaprezentuje aż  
78 pracodawców. 
 
- Wielu z nich pojawi się na targach po raz pierwszy, co świadczy o stale rosnącym 
prestiżu wydarzenia i coraz większym zainteresowaniu pracodawców – mówi Ewa 
Żurowska, koordynatorka targów. - Zapowiedziały się takie firmy jak: 3M, Hewlett-
Packard, Diehl Controls, Delphi, Techland, UNIT4, Amazon, Europejski Urząd Patentowy 
czy Nokia. 
 
Oprócz licznych ofert pracy studenci będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach, które 
pomogą im przygotować się do rozmów z pracodawcami, a także poznać tajniki 
działalności niektórych firm. 
 
Podczas wiosennej edycji targi odwiedziło ponad 15 tys. osób. 
 
Koordynatorka: Ewa Żurowska (Fundacja Manus) - tel. 534 927 403. 
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.atp.manus.pl 
 oraz na www.facebook.com/AkademickieTargiPracy 

 
 
W czwartek (16 października) 57 organizacji studenckich, kół naukowych i agend 
kultury rozpocznie w bud. C-13 XX Dni Aktywności Studenckiej. Od godz. 9.30 będzie 
można zobaczyć m.in. pokaz bolidu PWr Racing Team, przejechać się samochodem, 
którym kieruje komputer, lub lekkim motorem elektrycznym. Zaplanowano także przeloty 
dronów, walki robotów, pokazy chemiczne oraz wyścigi wioślarskie na ergometrach. 
Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.  
 
- Nasze wydarzenie odwiedza zwykle około 6-7 tys. osób. Ale DAS to nie tylko 
prezentacja działalności studenckiej – opowiada Sylwester Oracz, koordynator imprezy. – 
Od 18 do 25 października będziemy prowadzić specjalne warsztaty i szkolenia dla tych 
wszystkich, którzy chcą być naprawdę aktywnymi studentami. 
 
Koordynator: Sylwester Oracz (Fundacja Manus) – tel. 534 927 488. 

 
Więcej o DAS na stronie: http://manus.pl/artykul/71/dni-aktywnosci-studenckiej  

oraz na https://www.facebook.com/events/1522288704654318 
 

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 

http://www.portal.pwr.edu.pl; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/ 


