POLISH-AMERICAN FOUNDATION
FOR ECONOMIC RESEARCH&EDUCTATION

OBÓZ STUDENCKI
Get A Job – Workshop Camp
Opole, 6-12 września 2015r.
1.

Organizatorem obozu jest Polsko-Amerykaoska Fundacja Edukacji i
Ekonomicznego, KRS 278610, ul. Mickiewicza 16 lok. 12a, 01-517 Warszawa.

Rozwoju

2.

Obóz skierowany jest do studentów III-V roku, którzy chcą świadomie kierowad własną
karierą. Celem jest nauka praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy (częśd
po angielsku), oraz uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i rynku pracy.

3.

Zarys programu:
(a) warsztaty z zakresu podstawowych technik autoprezentacji, pisania CV itp.,
(b) szkolenie z autoprezentacji po angielsku wraz z konkursem wystąpieo także po
angielsku,
(c) podstawowe informacje nt. ekonomii oraz rynku pracy,
(d) udział w dyskusjach na tematy ekonomiczne (w tym jedna po angielsku),
(e) prezentacja ekspertów rynku pracy albo prezentacja ścieżki kariery w wybranej firmie.

4.

Zajęcia praktyczne i językowe będą prowadzone przez czołowe opolskie firmy.

5.

Wstępnie jako eksperci od ekonomii zgodzili się wziąd udział: prof. Witold Kwaśnicki z
Uniwersytetu we Wrocławiu oraz dr hab. Dariusz Juruś z Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach.

6.

Efektem obozu będzie poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy
otrzymają też dyplomy ukooczenia szkoleo oraz upominki książkowe.

7.

Obóz jest przedsięwzięciem niedochodowym, non-profit, jednakże studenci będą
zobowiązani do wniesienie częściowej opłaty pokrywającej częśd kosztów (opłata jeszcze
nie ustalona).

8.

O zakwalifikowaniu się na obóz będzie przesądzał krótki test praktycznej znajomości
języka angielskiego przeprowadzony drogą wywiadu telefonicznego.

9.

Nieodłączną częścią obozu jest także podziwianie uroków Jeziora Turawskiego koło Opola
oraz relaks na łonie natury :)

10. W przypadku małego zainteresowania organizator zastrzega sobie prawo odwołania
obozu (ewentualne wpłaty zostaną zwrócone).

Paweł Budrewicz
Prezes Zarządu
The PAFERE Foundation, 16 Mickiewicza Str., #12a, 01-517 Warsaw PL, tel. +48 22 633 52 30, pafere@pafere.org

POLISH-AMERICAN FOUNDATION
FOR ECONOMIC RESEARCH&EDUCTATION

THE CAMP FOR STUDENTS
Get A Job – Workshop Camp
Opole, Sep 6-12, 2015
1.

The camp is organized by the Polish-American Foundation for Economic Research and
Education, KRS KRS 278610, 16 Mickiewicza Str. apt #12a, 01-517 Warsaw, PL.

2.

The camp is addressed to the students of senior years (5-10 semester) who are focused
on the development of their careers. The goal is to learn practical knowledge on how to
get a job (partially in English) and to gain some basic knowledge on economics and labor
market.

3.

The draft of the program:
(a) workshop on basic techniques of self-presentation, preparing a CV etc.,
(b) training on self-presentation in English including a competition of such performance
(also in English),
(c) basic information on economics and labor market,
(d) participation in discussions on economic issues (also in English),
(e) presentation from experts on labor market or presentation of a career path in a
selected company.

4.

Both practical and language trainings will be provided by outstanding companies from
Opole.

5.

In the matter of theoretical background we will be joined by prof. Witold Kwaśnicki from
University of Wrocław and dr hab. Dariusz Juruś from Śląski University in Katowice.

6.

The effect of the camp will be delivered as a widening of practical and theoretical
knowledge. All participants will be handed diplomas of trainings and some books.

7.

The camp is a non-profit event, however the students will be obliged to pay some fee to
cover a part of the costs (the fee is yet to be determined).

8.

Qualification to the camp will be determined by the short test on practical knowledge of
English conducted by telephone interview.

9.

The immanent part of the camp is to admire the charm of Turawskie Lake near Opole and
some relaxation on nature :)

10. In case of unsufficient applications for the camp the organizer has a right to cancel the
event (all fees will be returned).

Paweł Budrewicz
President of the Board
The PAFERE Foundation, 16 Mickiewicza Str., #12a, 01-517 Warsaw PL, tel. +48 22 633 52 30, pafere@pafere.org

