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» Kupić czy wynająć?
» Wzór umowy najmu
» Szczegółowo co w umowie
» Szara strefa, rachunki, długość umowy i
wakacje
» Jaki budynek? Co ważnego w mieszkaniu?
» Jak szukać: samemu czy przez agencję?

Poradnik najemcy

więcej »

Wydarzenia - Studia Lublin

więcej »

Zaloguj się do akademika
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Zapomniałem hasła | Zarejestruj się!
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W dniach 25-31 marca w Europejskim Domu Spotkań w
Nasutowie oraz Lublinie odbędzie się Międzynarodowe
Seminarium Studenckie – ‘Student on the labour market’ .

Oprócz uczestników z Polski, w projekcie wezmą również udział
osoby z Grecji, Włoch, Rumunii, Turcji i Łotwy.

Będzie to już drugie międzynarodowe seminarium studenckie,
organizowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy
Staw . Pierwszy tego typu projekt odbył się w dniach 6-11 maja
2011 roku pod nazwą „Student – be active” i dotyczył dyskusji nad
kwestiami angażowania się studentów w działalność
pozauniwersytecką. Wielkie zainteresowanie projektem oraz jego
sukces sprawiły, iż wspólnie z partnerami zagranicznymi
organizatorzy postanowili zorganizować drugą edycję projektu , tym
razem dotyczącą sytuacji studentów na europejskim rynku pracy.

Przygotowaniem do seminarium będzie badanie ankietowe , które
zostanie przeprowadzone wśród studentów ostatnich lat na
lubelskich uczelniach wyższych oraz za granicą przez partnerów.
Ankiety będą bodźcem do dyskusji w międzynarodowych grupach warsztatowych (26-28 marca ):
1. Doświadczenie podczas studiów
- wolontariat
- praca zarobkowa
- praktyki/staż
2. Różne formy aktywności na rynku pracy
- własna działalność gospodarcza
- praca na umowę
- elastyczne formy zatrudnienia
3. Nowicjusz na rynku pracy
- sposoby poszukiwania pracy
- dobra rozmowa kwalifikacyjna/assesment centre/CV
- najczęstsze błędy w czasie szukania pracy.

Pierwsze dwa bloki tematyczne będą prowadzone przez wolontariuszy EDS-FNS , natomiast trzeciego dnia do akcji wkroczą trenerzy,
którzy poprowadzą warsztaty na temat: jak skutecznie szukać pracy, jak napisać dobre CV , jakich błędów unikać podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Trenerami będą : Mirosław Urban i Joanna Koper.

Drugą częścią seminarium będzie konferencja z udziałem ekspertów.

Odbędzie się ona 29 marca w sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS. Start o godzinie 10 .

Konferencja ta będzie podsumowaniem kilkudniowych rozważań warsztatowych o sytuacji studenta na rynku pracy.

Więcej informacji na stronie www.eds-fundacja.pl w zakładce ZOSTAŃWOLONTARIUSZEM!
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Komentarze dodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie
prawo do redagowania , skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo , uznawane za obraźliwie lub
naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

zorganizować Drugą Edycję Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Przyszłość strefy euro”.

» 15 lat (psychologii) minęło jak jeden dzień
» Wyróżnij się albo zgiń
» Już dziś rusza seminarium NetVision!
» EYP: Konferencja musi zakończyć się powodzeniem
» V Ogólnopolski Kongres Młodej Farmacji

więcej »

Z życia Uczelni

Przyszłość Strefy Euro (Lublin)
Koło Naukowe Ekonomistów UMCS w Lublinie
oraz Grupa europejska Euroteam postanowiły
zorganizować Drugą Edycję Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej „Przyszłość strefy euro”.

» Drzwi Otwarte Uniwersytetu Wrocławskiego
» 15 lat (psychologii) minęło jak jeden dzień
» Wyróżnij się albo zgiń
» Uczelnie bezprawnie żądają pieniędzy
» Kuszą młodych studiami bez przyszłości

więcej »

Z Organizacji

IAESTE - pokoloruj z nami swoją
przyszłość!
Akcja rekrutacyjna trwa tylko do 28 marca!
Spiesz się i nie przegap tej okazji!

» Ostatnia szansa na narty w Alpach!
» Praktyki zagraniczne AIESEC: rekrutacja trwa!
» Studenci wybrali Pracodawcę Roku 2011
» Rekrutacja do szkoly wyszehradzkiej
» Studenci wybierają Pracodawcę Roku

więcej »

Edukacja

Rusza Akademia Podatkowa
Rusza kolejna edycja największego i
najbardziej prestiżowego konkursu firmy
Deloitte – Akademia Podatkowa.

» WarsztatyTalent BAT Game
» VIII Targi Edukacyjne (Lublin)
» Internetowe Targi Pracy GazetaPraca.pl
» Akademia Przedsiębiorczości Lewiatana (Lublin)
» Wygraj wakacyjny staż w BBN!

więcej »

Studencka Polityka

Rektorska karuzela
Czteroletnie kadencje dotychczasowych
rektorów dobiegają już końca - na polskich
uczelniach czas na nowych facetów w
gronostajach !

» Oto 20 najlepszych miast dla studentów na świecie!
» 200 mln złotych na kierunki zamawiane
» Studenci nie dają rady! Są psychicznie wykończeni!
» Narkobiznes sposobem na zarobienie kasy na studia
» Studenci się cieszą ! Nie będzie czesnego !

więcej »

Świat nauki

Profesor UWr podsekretarzem w
Ministerstwie
Profesor Jacek Gołaczyński został
podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości.

» Kierownictwo MNiSW w nowym składzie
» Harvard najlepszy, polskie uczelnie daleko w tyle
» Wybrano najważniejsze słowo 2011 roku!
»

Anetka Łukasz Alicja Joan Michał Urszula Jarosław Berenike Ania Żaneta Asieńka Patrycja

Jolanta Justyna Aleksandra Selena Agnieszka

dlaStudenta.pl na Facebooku

Liczba osób , które lubią dlaStudenta.pl: 9,449.

Lubię to!
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Startują zapisy na AZS MTB CUP 2012
W dniu dzisiejszym ruszyły zapisy on -line do
największego, ogólnopolskiego cyklu
wyścigów cross-country w Polsce .

» Największy zjazd studentów w Szklarskiej Porębie!
» Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Futsalu
» Akademickie Mistrzostwa Polski w Szachach
» Powstał AST - Alpine Snowboard Team
» Piłkarze UAM w Poznaniu zwycięzcą Eurostudent 2011

więcej »

Praca Rozrywka

Praktyki Gdzie zjeść

Stancje Kultura

Informator miejski dlaFaceta

Sport dlaStudentki

Komputery Naszym zdaniem

Galeria Muzyka

Prawo Jazdy Taniec

Ogłoszenia dlaMaturzysty

Finanse Turystyka

Walentynki WOŚP

Prawo

Inne działy dlaStudenta.pl

Nocleg w CENTRUM Krakowa
Czyste Pokoje z łazienkami i Wi-Fi Promocja
dla Firm, Sprawdź!
www.euroroom.pl

Hotel Tomaszów Lubelski
Hotel i Restauracja Staropolska 22-600
Tomaszów Lubelski ul.Lwowska
www.staropolska.vel.pl

Praca Opiekun Starszych
Znasz niemiecki? Masz doświadczenie w
opiece? Wysokie zarobki - zobacz!
Promedica24.pl/Opiekun-Niemcy
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