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Pracy ci u nas dostatek 
 
Około osiemdziesięciu pracodawców z różnych gałęzi gospodarki weźmie udział w 
rozpoczynających się 20 października XXIV Akademickich Targach Pracy. Dwudniowa 
impreza odbędzie się w Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej 
(budynek C-13). 
 
Targi organizowane przez Fundacje Manus i Biuro Karier PWr odbywają się od 2003 r. i 
umożliwiają studentom wrocławskich uczelni nawiązanie współpracy z firmami oraz 
zapoznanie się z rynkiem pracy. 
 
Podczas październikowej edycji studenci będą mieli szansę wziąć udział w prezentacjach 
przygotowanych przez wystawców, poddać swoje CV ocenie specjalistów i złożyć je 
prosto do pracodawcy. 
 
– Dla studentów to doskonała szansa na poznanie firm, w których chcieliby w przyszłości 
pracować, zaprezentowania swoich kwalifikacji oraz spotkania się twarzą w twarz z jej 
przedstawicielami. Natomiast pracodawcy mają okazję do pozyskania nowych 
pracowników oraz budowania rozpoznawalności swojej marki w środowisku akademickim 
– mówi Kami Nawirski, koordynator Akademickich Targów Pracy. 
 
Wśród wystawców znajdą się m.in. Capgemini, Cargill, Comarch, Dolby, IMB, Intel, Leoni, 
Nokia, Sitech, Strabag, LG Display Poland i Volvo. Sponsorami tegorocznej edycji zostali: 
Credit Suisse, Europejski Urząd Patentowy i UNIT4. 
 
Targi odbędą się w dniach 20-21 października w godzinach od 9.00 do 15.30. Poprzednią 
edycję imprezy odwiedziło blisko 14 tys. studentów. 
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.atp.manus.pl. 
 
Koordynator: Kamil Nawirski (Fundacja Manus) - tel. 661 927 408. 

 
Aktywność bez granic 

 
Pokazy, doświadczenia, wystawy oraz szkolenia to tylko część atrakcji przygotowanych 
przez koła naukowe i organizacje studenckie w ramach Dni Aktywności Studenckiej 
(DAS), które 22 października odbędą się na Politechnice Wrocławskiej. 
 
Festiwal DAS odbywa się na początku każdego semestru i tradycyjnie już rozpoczyna się 
po zakończeniu Akademickich Targów Pracy. Jego głównym celem jest prezentacja i 
promocja aktywności studenckiej. 
 
W spotkaniu weźmie udział ponad 50 organizacji działających na rzecz Politechniki 
Wrocławskiej, które prezentują swoje pomysły i zachęcają do wstąpienia w swoje szeregi. 
To także dobra okazja do nawiązania współpracy między organizacjami działającymi na 
PWr i integracji środowiska studenckiego. 
 
Oprócz pokazów przygotowanych zostało także kilkanaście szkoleń, których celem jest 
rozwijanie zainteresowań studentów i profesjonalizacja działań organizacji studenckich. 
  
Nieodłączną częścią wydarzenia jest Informator Działalności Studenckiej, który 
gromadzi podmioty studenckie, zarówno znane z wieloletniej aktywności, jak i te właśnie 
powstające. 
 
XXII edycja Dni Aktywności Studenckiej rozpoczną się 22 października o godz. 9.30 w 
budynku Zintegrowanego Centrum Studenckiego (C-13). Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej: www.das.manus.pl.  
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml. 


