
DLA KOGO I DLACZEGO?  
 
STUDENCI:  
Dla studentów udział w „GIEŁDZIE PRAC” jest 
okazją do przygotowania krótkiego tekstu 
naukowego (abstraktu) oraz zaprezentowania 
wyników swojej pracy badawczej przed 
szerszą publicznością. Prelegenci będą mieli 
możliwość zaprezentowania się potencjalnym 
pracodawcom i przeprowadzenia nieformalnej 
rozmowy kwalifikacyjnej. Studenci będą mieli 
okazję rozwinąć swoje umiejętności 
uczestnicząc w warsztatach poświęconych 
autoprezentacji i metodom przygotowywania 
prezentacji. Doradca zawodowy będzie 
udzielał porad dotyczących przygotowywania 
dokumentów przed rozmową kwalifikacyjną. 
 
PROMOTORZY:                                 
Promotorów, za pośrednictwem swoich 
podopiecznych,  zachęcamy do 
zaprezentowania realizowanej tematyki oraz 
możliwości badawczych grupy. W trakcie 
spotkania będzie możliwość nawiązania 
kontaktu z przedstawicielami firm/przemysłu 
oraz studentów wybierających specjalizacje i 
tematy prac dyplomowych. 
 
PRACODAWCY:  
Przedstawiciele firm mogą poznać osobiście 
potencjalnych pracowników oraz zapoznać się 
z możliwościami współpracy  z grupami 
badawczymi Wydziału Chemii UJ.  
 
KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE…: 
Do udziału zapraszamy osoby, które są 
zainteresowane nowoczesnym obliczem 
chemii (nowe technologie, dbałość o 
środowisko), w tym nauczycieli i licealistów 
(przyszłych studentów) oraz przedstawicieli 
Władz Krakowa. 
 
 

ZASADY ORGANIZACJI „GIEŁDY PRAC”  
 
STUDENCI: 
Dla studentów udział w konferencji polega na: 
1. zgłoszeniu abstraktu pracy wraz  
z wypełnionym formularzem, 
2. przedstawieniu wyników w postaci posteru 
lub prezentacji ustnej (ograniczona ilość). 
 
PROMOTORZY:  
Zadaniem promotorów i opiekunów 
naukowych jest: 
1. zachęcenie studentów do przygotowania 
krótkiego abstraktu oraz zaprezentowania 
swoich badań, 
2. wyrażenie zgody na prezentację wyników. 
 
PRZEDSTAWICIELE FIRM: 
Dla przedstawicieli firm i pracodawców udział 
w konferencji polega na: 
1. ocenieniu prezentacji i ufundowaniu dla 
wyróżniających się prac drobnych nagród, 
2. przeprowadzeniu rozmów ze studentami w 
wyznaczonych przez siebie godzinach, 
3. zaprezentowaniu firmy  
4. udziale w dyskusji z pracownikami Wydziału 
Chemii UJ na temat kompetencji i umiejętności 
jakich oczekują od absolwentów,  
5. zaproponowaniu tematów przyszłych prac 
naukowo-badawczych. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GDZIE I KIEDY?  
 

Uniwersytet Jagielloński 
Wydział Chemii 
ul. Ingardena 3 

Kraków 
termin: 2-3 czerwca 2009 r. 

 
przyjmowanie zgłoszeń: 

do 25 maja 2009 r. 
 
KONTAKT  
 

Agnieszka Węgrzyn  
Monika Parafiniuk (NKCh) 
Jaśmina Czech (NKSOS) 
gielda.prac@gmail.com 

 
+ 48 / 12 / 663 20 10 

ul. Ingardena 3, pokój 407  
Zakład Technologii Chemicznej 

30 060 Kraków 
 

www.chemia.uj.edu.pl/gielda_prac 
 
ORGANIZATORZY  
 

Wydział Chemii UJ 
Zakład Technologii Chemicznej 

Fundacja PRO CHEMIA 
Naukowe Koło Chemików 

Naukowe Koło Studentów Ochrony 
Środowiska 

 
 

  



     
ZAPRASZAMY DO  

ZGŁASZANIA  
UCZESTNICTWA 

 
 
DLA STUDENTÓW  
 
imię, nazwisko 
........................................................................  
 
rok, kierunek studiów 
........................................................................  
 
tytuł zgłaszanej pracy 
 
........................................................................  
 
........................................................................  
 
adres e-mail, telefon 
........................................................................  
 
........................................................................  
 
 
DLAPRZEDSTAWICIELI FIRM I 
PRACODAWCÓW  
 
imię, nazwisko 
........................................................................  
 
nazwa instytucji, firmy 
........................................................................  
 
........................................................................  
 
adres  
........................................................................  
 
e-mail, telefon 
........................................................................  
 
 

PROGRAM  
 
Podczas „GIEŁDY PRAC” zaprezentowane 
zostaną wyniki prac dyplomowych lub 
projektów naukowych w sesji wystąpień 
ustnych oraz w sesji posterowej:  
 
1. sala wykładowa 
 
- powitanie 
- wykład plenarny  
- prezentacje wybranych prac dyplomowych 
- w przerwie: pokazy eksperymentów 
chemicznych w wykonaniu studentów   
- podsumowanie: dyskusja panelowa 
pracowników Wydziału Chemii UJ oraz 
przedstawicieli firm i pracodawców na temat 
kwalifikacji wymaganych od absolwentów 
- dla studentów – prezentacja informująca o 
tym gdzie szukać możliwości stażu 
 
2. sesja posterowa 
 
3. stoiska przedstawicieli firm 
 
4. warsztaty o stażach i autoprezentacji 
 
Szczegółowy program już wkrótce na stronie 
internetowej: 
 
www.chemia.uj.edu.pl/gielda_prac 
 
 
SPONSORZY:  
 

 
 

Wydział Chemii 
UJ 

 

 
PTChem 

Oddział 
Krakowski 

 

 
PTChem 

Sekcja 
Studencka 

 
 
 
 
 

 
RKN 

 
 
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 
KONFERENCJI – PREZENTACJI  

PRAC STUDENCKICH! 
 

 
CZYM JEST GIEŁDA PRAC?  
 
„GIEŁDA PRAC” jest formą konferencji 
szkoleniowej, na której studenci mają 
możliwość przedstawienia wyników swojej 
pracy (magisterskiej, licencjackiej lub innej). 
Do udziału w spotkaniu zapraszamy także ich 
opiekunów naukowych, promotorów, 
przedstawicieli firm oraz potencjalnych 
pracodawców. 
 
 
CO OFERUJEMY?  
 
W czasie „GIEŁDY PRAC” studenci będą mieli 
możliwość ubiegania się o staż, zapoznania 
się z grupami badawczymi oraz wysłuchania 
prezentacji firm z branży chemicznej.  
 
 


