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Grupa LinguaJob.pl jako doradztwo personalne, 
œciœle wyspecjalizowane w projektach rekrutacyjnych 
o profilu jêzykowym, wychodzi naprzeciw potrzebom 
jêzykowego rynku pracy w Polsce. Promujemy oferty 
pracy na portalach LinguaJob.pl oraz Language-
Job.com, skierowane do kandydatów w³adaj¹cych 
jednym lub kilkoma z 22 jêzyków obcych, a tak¿e do 
aplikantów  „native speaker”.

Portal LinguaJob.pl to docelowe Ÿród³o kandy-
datów – specjalistów jêzykowych i gwarant efe-
ktywnej rekrutacji. Dzia³amy we wspó³pracy z naj-
wiêkszymi portalami pracy, podmiotami i instytucja-
mi, wspieraj¹c Klienta indywidualnego jak i korpo-
racyjnego, dla którego poszukiwania i zatrudnienie 
osób o wysokich umiejêtnoœciach jêzykowych jest 
spraw¹ priorytetow¹.

Jeœli jesteœ... 
kandydatem, szukasz pracy i chcesz wykorzystaæ swo-
je umiejêtnoœci jêzykowe jako specjalista jêzykowy, 
t³umacz, lektor ale nie tylko: równie¿ jako osoba, spec-
jalizuj¹ca siê w innej dziedzinie a u¿ywaj¹ca jêzyka 
obcego w codziennej  pracy - ZAREJESTRUJ siê na 
naszej stronie i zapoznaj siê z szeroka gam¹ ofert 
pracy.
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FILOLOGIA I CO DALEJ? FILOLOGIA I CO DALEJ? 
ZAPLANUJ SWOJ¥ PRZYSZ£OŒÆ ZAWODOW¥

tudia filologiczne to nadal wysublimowana nisza dla     B ieg³e poznanie jêzyka to ju¿ kwestia przynajmniej paru lat 

fascynatów kunsztu jêzyka i pe³nych ambicji wytrwa-      s ystematycznej pracy. Polska to nie tylko miejsce inwestycji 

³ych zapaleñców operowania s³owem. Jak trudne i wy- ogólnoœwiatowych korporacji, preferuj¹cych najbardziej uni-

magaj¹ce s¹ studia filologiczne wiedz¹ jedynie ci, którzy siê na wersalne jêzyki (prócz angielskiego s¹ to przede wszystkim 

nie zdecydowali, ale z mi³oœci do jêzyka nie ulegli pokusie dos- francuski, hiszpañski, niemiecki). W naszym kraju nie brak 

tosowania siê do aktualnych trendów kszta³cenia i wybrali w³a- rodzimych przedsiêbiorców z bogatymi planami ekspansji na 

sn¹, nie³atw¹, ale jak¿e fascynuj¹c¹ drogê. Wysoko rozwiniête rynki oœcienne b¹dŸ nawet ca³kowicie egzotyczne. Najbardziej 

kompetencje jêzykowe s¹ dziœ w cenie, a znajomoœæ nawet w cenie s¹ jêzyki skandynawskie, s³owiañskie (szczególnie 

kilku jêzyków stanowi wartoœæ dodan¹, zw³aszcza na pocz¹tku czeski), wêgierski i chiñski. Warto zwróciæ uwagê, ¿e znajomoœæ 

kariery zawodowej. Znajomoœæ przynajmniej jednego jêzyka jêzyka rosyjskiego statystycznie wypada w Polsce bardzo dob-

obcego nie tylko zwiêksza szansê na znalezienie pracy, ale rze, jednak znaj¹ go g³ównie osoby koñcz¹ce karierê zawodow¹ 

równie¿ ma prze³o¿enie na wysokoœæ zarobków. Jak podaj¹ jako „pami¹tkê” po poprzednim ustroju. Wœród ludzi m³odych 

dane statystyczne Eurostatu, osoba znaj¹ca trzy lub wiêcej jego znajomoœæ jest bardzo rzadka. Rosn¹ca rola Chin w 

jêzyków obcych, zarabia dwa razy wiêcej od osoby nie znaj¹cej œwiatowej gospodarce powoduje, ¿e znajomoœæ jêzyka 

¿adnego. W bardzo wielu przypadkach znajomoœæ jêzyka Pañstwa Œrodka mo¿e byæ œwietn¹ przepustk¹ do kariery, 

obcego jest przek³adana ponad posiadane doœwiadczenie zw³aszcza jeœli po³¹czymy j¹ z bieg³¹ znajomoœci¹ któregoœ z 

zawodowe. Bierze siê to z faktu, i¿ w niemal¿e ka¿dym zawodzie popularnych jêzyków – praca w najwiêkszych œwiatowych 

mo¿na wyszkoliæ cz³owieka w stosunkowo krótkim czasie. korporacjach stanie dla nas otworem.

SS
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?? ????
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Planowanie w³asnej kariery zawodowej i rozwoju osobistego w taki sposób, aby czerpi¹c zadowolenie z ¿ycia, realizowaæ 
jest dziœ ju¿ koniecznoœci¹. Kiedy swoj¹ przysz³oœæ pozostawimy wszystkie swoje plany i aspiracje w sposób satysfakcjonuj¹cy. 
przypadkowi zabraknie si³y, motywacji, œwiadomoœci i sku- Wg Kopmeyer'a, ¿eby zdobyæ w ¿yciu wszystko to, czego 
tecznoœci dzia³ania. Studia filologiczne nie tylko poszerzaj¹ na- pragniemy,  musimy spe³niæ  trzy proste warunki:
sze horyzonty, uwra¿liwiaj¹ na inne kultury, sposoby postrze-

·  PIERWSZY:  musimy wiedzieæ - CO ROBIÆ? - znaæ cel;gania œwiata, ale te¿ ucz¹ pokory,  wytrwa³oœci  i dystansu  do 
·  DRUGI:  musimy wiedzieæ - KTÓR¥ DROGÊ WYBRAÆ? - w³asnego œwiatopogl¹du. Wykszta³cenie filologiczne, zdoby-
   znaæ œcie¿ki do realizacji celu;wane w Polsce, a uzupe³niane poprzez liczne mo¿liwoœci 

dokszta³cania w docelowym kraju, jak np. stypendia Erasmus, ·  TRZECI: JAK TO ZROBIÆ? - znaæ metody i techniki 
praktyki, studia podyplomowe czy nawet praca sezonowa,    dojœcia do celu.
gwarantuje wiedzê pedagogiczn¹ i translatorsk¹, które sta-
nowi¹ solidn¹ podstawê do wyruszenia  w œwiat zawodowy. Pamiêtajmy jednak, ¿e nawet najdok³adniejsze zaplanowanie 

przysz³oœci nie spowoduje automatycznie osi¹gniêcia sukcesu. 
Istniej¹ jeszcze inne, konieczne warunki, które trzeba spe³niæ, 
aby zrealizowaæ swoje cele. Nale¿y posiadaæ siln¹ motywacjê 
wewnêtrzn¹, odpornoœæ na niepowodzenia, przejawiaj¹c¹ siê 
w konsekwentnym realizowaniu za³o¿onych dzia³añ. Istot¹ uda-
nej kariery jest tak¿e twórcze i odwa¿ne podejmowanie ryzyka, 
by osi¹gn¹æ wyznaczone cele zawodowe.  Trzeba umieæ przy-
j¹æ przydarzaj¹ce siê pora¿ki jako element ka¿dej kariery,  jako 
koszt podjêtego planu czy projektu. 

Grupa LinguaJob.pl jako doradztwo personalne specjalizuj¹ce 
siê we wsparciu procesów rekrutacyjnych dla ró¿nych sektorów 
biznesu, bacznie obserwuje potrzeby rynku rekrutacyjnego i 
aktualne wymagania klientów, którzy dok³adnie precyzuj¹ 

Nie zapomnijmy jednak, ¿e wiedza lingwistyczna to nie wszys- swoje potrzeby rekrutacyjne, skrupulatnie dobieraj¹ narzêdzia 
tko, aby odnaleŸæ siê w realiach œwiata biznesu. Dobrze jest weryfikacji kandydatów i ostro¿nie wybieraj¹ przysz³ych pra-
wiêc zastanowiæ siê nad kierunkiem naszej kariery zawodowej, cowników. Sektorami,  w których zawsze odnajdzie siê filolog-
zwi¹zanej z nauczaniem jêzyka obcego, t³umaczeniami czy te¿ humanista s¹: edukacja i szkolnictwo, us³ugi t³umaczeniowe, 
wykorzystaniem znajomoœci jêzyka w okreœlonej dziedzinie biz- nauczanie jêzyków obcych, mocno rozwijaj¹cy siê sektor obs-
nesu ju¿ w trakcie studiów filologicznych. Warto zaanga¿owaæ ³ugi outsourcingu jêzykowego Multilingual Contact Center, 
siê w dzia³alnoœæ dodatkow¹, okreœliæ swoje umiejêtnoœci i zatrudniaj¹cy w 2010 r. ponad kilkadziesi¹t tysiêcy lingwistów z 
dok³adny kierunek, w którym chcemy siê rozwijaæ, wybraæ za- ca³ej Polski, ponadto sektory IT, finansów i bankowoœci, medy-
jêcia dodatkowe, zapisaæ siê na specjalistyczne kursy czy wre- czny,  budownictwa i turystyki.
szcie zdobyæ cenn¹ wiedzê i doœwiadczenie w trakcie praktyk Przed ka¿dym, kto podejmie trud racjonalnego wyboru swojej 
zawodowych. Na planowanie kariery zawodowej sk³ada siê kil- œcie¿ki rozwoju zawodowego, czeka wiele pracy, wyrzeczeñ, ale 
ka najwa¿niejszych elementów: i zadowolenia z siebie i sukcesów.  Czy warto podj¹æ ten trud? 

W dobie niemal¿e wyk³adniczego przyrostu wiedzy, koniecz-
·  d¹¿enie do samowiedzy i oceny swoich mocnych i s³abych stron, noœci ustawicznego uczenia siê, jedyn¹ odpowiedzi¹ na to py-
·  wybranie kierunku rozwoju zawodowego i osobistego, tanie jest: TAK. W czasach, w których œwiat wymaga od nas 

wysokich kompetencji, miejsce filologa wydaje siê byæ zagwa-·  okreœlenie, jaki typ kariery jest najlepszy dla konkretnej osoby,
rantowane, ale oczekiwania i rozwój rynku pracy mog¹ wyma-

·  planowanie i stawianie celów krótko- i d³ugoterminowych, gaæ wiêkszej elastycznoœci czy nawet poszerzenia tego profilu 
·  zdobywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy zawodowej, zawodowego - warto zastanowiæ siê nad tym jak najszybciej.  

·  nieustanne podnoszenie swoich kompetencji spo³ecznych.
Agnieszka Musia³-Terlecka

Grupa LinguaJob.pl
Prezentowane spojrzenie na karierê zawodow¹ nie wynika z 
racjonalnej potrzeby panowania nad w³asnym ¿yciem i przygo-
towaniem siê na zmiany, które w trakcie kariery zawodowej 
mog¹ nas spotkaæ. To jedna strona medalu. Druga strona, to 
d¹¿enie do sprzê¿enia swoich celów zawodowych i osobistych 

Mo¿liwoœci odnalezienia swojej drogi zawodowej po za-
koñczeniu studiów jest wiele. U¿ytkownicy naszego por-
talu LinguaJob.pl wyznaczyli aktualny trend bior¹c udzia³ 
w jednym z naszych sonda¿y. Najwiêksza liczba respon-
dentów pragnie odnaleŸæ siê w  nastêpuj¹cych sektorach:

·  obs³uga klienta
·  t³umaczenia
·  HR
·  uczelnia lub szko³y jêzyków obcych
·  IT
·  finanse
·  kreacja artystyczna / PR / marketing

Szukaj inspiracji dla Twojej kariery  w AKTUALNOŒCIACH LinguaJob.pl
www.linguajob.pl/aktualnosci
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B£ÊDY W KREATYWNYM CVB£ÊDY W KREATYWNYM CV

Brak selekcji informacji
Jeœli masz dyplom wy¿szej uczelni, nie opisuj szczegó³ów 
dotycz¹cych ogólniaka, czy – co gorsza – dokonañ ze szko³y 
podstawowej. Jeœli masz wieloletnie doœwiadczenie zawo-
dowe, mo¿esz sobie pozwoliæ na pominiêcie informacji o 
praktykach studenckich czy sezonowej pracy wakacyjnej. Za-
interesowaniami warto siê chwaliæ tylko wtedy, gdy s¹ czymœ 
wiêcej ni¿ “ksi¹¿ki, kino i sport”. Inaczej wskazuj¹ na brak po-
mys³owoœci. CV powinno byæ dopasowane do wymogów 
stanowiska, na które aplikujesz - opisz szczegó³owo te doœ-
wiadczenia, które bezpoœrednio nawi¹zuj¹ do wymaganych 
kompetencji stanowiska. 

 

Brak konkretów
Jednym z najczêœciej pope³nianych b³êdów jest “lanie wody”. 
Skup siê na zwiêz³ym, ale popartym faktami przedstawieniu 
swoich doœwiadczeñ. Czytaj¹cemu aplikacjê wystarcz¹ krótkie i 
treœciwe informacje. Wodolejstwo mo¿e jedynie wzbudziæ po-
czucie, ¿e aplikant nie ma siê czym pochwaliæ.

 

Zbyt luŸna forma
Im mniej, tym lepiej. Przyjê³o siê, ¿e CV osoby z kilkuletnim doœ-
wiadczeniem zawodowym mieœci³o siê na dwóch stronach A4. 
Oczywiœcie, jeœli mamy do czynienia z utytu³owanym mene-
d¿erem z wieloletnim doœwiadczeniem, jego CV bêdzie ob-
szerniejsze. Niedopuszczalne s¹ zdjêcia przedstawiaj¹ce kan-
dydata w nieformalnej sytuacji czy stroju. Wyj¹tkiem od tej za-
sady jest kandydowanie na stanowisko lub do firmy, które od 

sprawdzi znajomoœæ jêzyka obcego, a w rozmowie z by³ym sze-pracowników oczekuj¹ du¿ej kreatywnoœci oraz nietuzinkowej 
fem dopyta o faktycznie piastowane stanowiska. Nawet drobne osobowoœci. Jeœli starasz siê o pracê np. grafika czy dyrektora 
k³amstwo mo¿e ciê zdyskredytowaæ.kreatywnego, przez niestandardow¹ formê CV dasz poten-
 cjalnemu pracodawcy próbkê swych umiejêtnoœci. 

 Brak adresata
Dobrze przygotowane CV powinno zainteresowaæ praco-
dawcê kwalifikacjami, doœwiadczeniem zawodowym i osobo-Nieprawdziwe informacje
woœci¹ kandydata. Dlatego trzeba pamiêtaæ, kto jest adresatem Nie warto upiêkszaæ rzeczywistoœci. Wszystkie nieœcis³oœci i tak 
oferty. Nie ma nic gorszego ni¿ nieprzystosowane do stano-mog¹ wyjœæ np. w czasie rozmowy czy sprawdzania referencji. 
wiska stare CV wyci¹gniête z szuflady. Przysz³y pracodawca na pewno zweryfikuje informacje z CV – 

Konstruuj¹c CV, trzeba rzetelnie oceniæ swoje doœwiadczenia zawodowe, a tak¿e te 
informacje o pozazawodowych dzia³aniach, które warto zaprezentowaæ potencjalnemu 
pracodawcy. Oto podstawowe b³êdy.
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doœwiadczeniem zawodowym. S¹ jednak zawody, w których 
trzeba znaleŸæ równowagê pomiêdzy kreatywnoœci¹ a szab-
lonem. Gdy szukamy pracy w administracji, ksiêgowoœci, czy 
bankowoœci, nasz pracodawca mo¿e nie mieæ czasu i chêci na 
sk³adanie naszego CV w formie klocków. Jeœli bardziej ceni wie-
dzê i solidnoœæ, wystarczy, ¿e zastosujemy ciekaw¹ szatê gra-
ficzn¹.

Jak stworzyæ takie CV?
Przede wszystkim liczy siê dobry pomys³. Najlepiej ¿eby by³ 
w³asny, choæ w Internecie znajdziemy wiele przyk³adów na 
kreatywne CV.  Niektóre chwyty, takie jak wysy³anie CV w for-
mie modelu budynku przez architektów, s¹ ju¿ mocno wy-
eksploatowane, a “œci¹gniecie” nietypowego pomys³u od kogoœ 
innego zadzia³a tylko na nasz¹ niekorzyœæ. WyobraŸnia kan-
dydatów nie zna granic. Zdarzaj¹ siê CV w formie poematów, 
filmików, billboardów ulicznych, czy komiksów. Coraz wiêcej 
osób przesy³a dzia³om HR linki do swoich prywatnych stron 
internetowych i blogów. Zdarzaj¹ siê te¿ zupe³nie wyj¹tkowe 
oferty w formie listu w butelce, portretu namalowanego na 
p³ótnie czy rêcznego haftu.

Czy to dzia³a?
Headhunterzy przyznaj¹, ¿e kreatywne, nietypowe CV zawsze 
zwraca ich uwagê. Jeœli jest wyj¹tkowo pomys³owe i dobre, 
bywa, ¿e zatrudniaj¹ kandydata natychmiast. Jednak nie ocze-
kujmy, ze tak dzieje siê zawsze, zazwyczaj decyduj¹ca jest 
rozmowa kwalifikacyjna. Jeœli autor nawet najbardziej zaska-
kuj¹cego CV oka¿e siê kiepsko przygotowany, a jego dek-Kreatywne CV
larowana kreatywnoœæ niewystarczaj¹ca, nie przekona do siebie Kreatywnoœæ to cecha deklarowana przez wiêkszoœæ kan-
pracodawcy. dydatów. Nietypowe CV jest dobrym pomys³em, gdy apli-

kujemy na stanowisko, gdzie kreatywnoœæ jest podstawowym 
Czytaj PRZEWODNIK KANDYDATA w AKTUALNOŒCIACH LinguaJob.pl.atutem, czyli przede wszystkim w reklamie, marketingu czy 

www.linguajob.pl/aktualnoscimediach. Warto te¿ zaprezentowaæ swoj¹ pomys³owoœæ i zna-
jomoœæ odpowiednich narzêdzi i technik, jeœli szukamy pracy 
na przyk³ad jako grafik. Taki sposób na wyró¿nienie  wydaje siê 
te¿ idealny dla studentów i œwie¿o upieczonych absolwentów, 
którzy nie mog¹ siê pochwaliæ  spektakularnym   
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TYPY OSOBOWOŒCI 
KANDYDATA 
TYPY OSOBOWOŒCI 
KANDYDATA 
czyli poznaj siebie i nie daj siê zaskoczyæ

Sposób klasyfikowania osobowoœci wed³ug najbardziej widocznych cech 
oparty jest na teorii osobowoœci Carla Gustava Junga, na podstawie której 
opracowano metodê u³atwiaj¹c¹ okreœlenie typu psychologicznego.

Metoda ta znajduje zastosowanie w uzyskaniu samowiedzy, a potrafi¹ wybiæ siê ponad pewien pu³ap? OdpowiedŸ tkwi w 
w szczególnoœci w: osobowoœci.

 zarz¹dzaniu zespo³em 
Na rozmowach kwalifikacyjnych rekrutuj¹cy zwracaj¹ na ni¹  coachingu 
baczn¹ uwagê. Prosz¹ o wykonanie szeregu testów, które maj¹  rozwoju osobistym
na celu wykrycie osobowoœci kandydata, a tym samym odgad- doradztwie zawodowym i personalnym 
niêcie ich predyspozycji zawodowych, gdy¿ chc¹ wspó³pra-
cowaæ ju¿ nie tylko z dobrymi specjalistami, ale poszukuj¹ naj-Typ psychologiczny wyodrêbniono na podstawie za³o¿enia, ¿e 
lepszych.ludzie posiadaj¹ okreœlone preferencje (sk³onnoœci), które bada-

my w zakresie:
J.L. Holland rozró¿nia ró¿ne typy charakteru, z których ka¿dy 
odznacza siê specyficznym temperamentem: pobudzania (ekstrawersja i introwersja) - jak i sk¹d czer-

piesz energiê?

 uwagi (zmys³y i intuicja) – na co zwracasz uwagê, zbie- Realistyczny 
raj¹c informacje? Posiadacz realistycznego typu charakteru odznacza siê nie-
 decydowania (myœlenie i odczuwanie) – jakiej u¿ywasz œmia³oœci¹, praktycznoœci¹ oraz rzetelnoœci¹. Jest bardzo wytr-

metody, podejmuj¹c decyzjê? wa³y, zrównowa¿ony oraz ugodowy.

 ¿yciowoœci (racjonalizm i percepcjonizm) – jaki przyj¹³eœ 
Ten typ preferuje aktywnoœæ fizyczn¹ oraz pracê na œwie¿ym model ¿ycia? 
powietrzu, a najwa¿niejsze dla niego s¹ posiadane umiejêt-
noœci. Nieobce s¹ mu zdolnoœci manualne, praca z wszelkimi 

U ka¿dego cz³owieka wystêpuj¹ wszystkie osiem preferencji, 
urz¹dzeniami, roœlinami i zwierzêtami.

ale cztery z nich przejawiaj¹ siê w sposób bardziej naturalny. 
Okolicznoœci mog¹ wymusiæ zmianê preferencji. Obszary zawodowe, w których spe³ni siê typ realistyczny to 

m.in. rolnictwo, leœnictwo, architektura, mechanika oraz policja.

Badawczy 
To cz³owiek dociekliwy, analityczny, niezale¿ny oraz oryginalny.

Cz³owiek o osobowoœci badawczej charakteryzuje siê wyostrz-
onym zmys³em obserwacji. Oprócz tego ten typ osobowoœci 
odznacza siê sk³onnoœciami do eksploracji, analiz, diagnostyki 
oraz ocen. Przedk³ada liczby nad ludzi i chêtnie rozwi¹zuje pro-
blemy.

Wiedza, wykszta³cenie oraz odpowiednio wysoka inteligencja 
czêsto nie wystarcza w odniesieniu sukcesu w okreœlonym za- Posiadaj¹cy badawczy charakter powinni spróbowaæ swoich si³ 
wodzie. Potrzeba czegoœ wiêcej. Co decyduje o tym, ¿e jedni miêdzy innymi w dziedzinach takich jak biologia, matematyka, 
odnosz¹ nieprzeciêtne sukcesy zawodowe, natomiast inni nie oceanologia, ekonomia, in¿ynieria, geologia i stomatologia.

•

•

•

•

•

•

•

•

    Jest 16 typów osobowoœciowych, które bardzo trafnie 
okreœlaj¹ z³o¿on¹ osobowoœæ cz³owieka, dziêki cze-
mu mo¿na lepiej poznaæ siebie, a tak¿e zrozumieæ 
z³o¿one zale¿noœci osób funkcjonuj¹cych w zespole. 
Badanie pozwala okreœliæ równie¿: preferencje zawo-
dowe, styl komunikowania siê, sposób radzenia sobie 
ze stresem, co motywuje do pracy, czy w koñcu spo-
sób zarz¹dzania zespo³em.
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wodzenie to sztuka, muzyka, dramaturgia, reklama, architektura Spo³eczny 
wnêtrz.Odznacza siê ¿yczliwoœci¹, wyrozumia³oœci¹ oraz tolerancj¹. To 

osoba bardzo towarzyska i uspo³eczniona.
Konwencjonalny Ceni sobie pracê z ludŸmi, którym lubi pomagaæ. Odznacza siê 
Osoba, któr¹ charakteryzuje konwencjonalny typ osobowoœci pêdem do ci¹g³ego zdobywania informacji oraz zdolnoœciami 
posiada takie cechy jak skutecznoœæ, praktycznoœæ, ugodowoœæ. werbalnymi.
Odznacza siê trzeŸwym myœleniem, pozbawionym wyobraŸni. 

Cz³owiek odznaczaj¹cy siê spo³ecznym typem osobowoœci ma Trudno siê dostosowuje.
szansê na odniesienie sukcesu w psychologii klinicznej, edukacji, 

Preferuje sytuacje uporz¹dkowane, które oparte s¹ na powta-s³u¿bie zagranicznej, pracy spo³ecznej, socjalnej, urzêdniczej.
rzalnoœci oraz jasno sprecyzowanych regu³ach. W³asne potrzeby 
podporz¹dkowuje zagadnieniu lub przywódcy. Lubi pracowaæ z Przedsiêbiorczy 
danymi. Odznacza siê zdolnoœciami urzêdniczymi, numery-Cz³owiek przedsiêbiorczy to taki, który jest w³adczy, ambitny, 
cznymi oraz zami³owaniem do szczegó³ów.energiczny. Odznacza siê pewnoœci¹ siebie.

Rachunkowoœæ, finanse, bibliotekarstwo, prace sekretarskie Najlepiej realizuje siê podczas pracy z ludŸmi, która skupiona jest 
i urzêdnicze, wojskowoœæ to obszary zawodowego spe³nienia dla na wywieraniu wp³ywu i przekonywaniu. Ten typ charakteru to 
typu konwencjonalnego.urodzony przywódca, którego dzia³anie nakierowane jest na 

osi¹gniêcie okreœlonych celów –  w³adzy lub zysku materialnego.
Psychologia jednak nie potrafi zamkn¹æ ludzkich osobowoœci w 

Jego obszary dzia³ania zawodowego to przede wszystkim dzien- tych szeœciu podstawowych typach. Czasem ludŸmi kieruj¹ po 
nikarstwo, zarz¹dzanie, prawo, handel, stosunki pracy, rzecznik równi cechy w³aœciwe trzem skrajnym rodzajom. Mówi siê wtedy 
prasowy. o mieszanym typie osobowoœci, a jego posiadacze odznaczaj¹ 

siê predyspozycjami do wykonywania kilku profesji.
Artystyczny 

Osobowoœæ nie jest cech¹ nadrzêdn¹, która decyduje o sukcesie Typ artystyczny obdarzony jest niezwyk³¹ wyobraŸni¹, jest nie-
w danym zawodzie. To tylko jedna ze sk³adowych, które na niego uporz¹dkowany i czêsto poddaje siê emocjom.
wp³ywaj¹. Pracodawcy nie interesuje to, jakim cz³owiekiem jest 

Odznacza siê przede wszystkim zdolnoœciami artystycznymi oraz 
kandydat na konkretne stanowisko, a raczej dzia³ania, które po-

zami³owaniem do szeroko pojêtej estetyki. W swoim postê-
dejmie on kieruj¹c siê swoim charakterem. 

powaniu kieruje siê intuicj¹. Lubi innowacje oraz nieokreœlone 
sytuacje, które wymagaj¹ kreatywnoœci, wyobraŸni oraz wyra-

Czytaj wiêcej w PORADNIKU KANDYDATA na LinguaJob.pl¿ania uczuæ. Ten charakter nie lubi rutyny i uporz¹dkowanych 
prac. www.linguajob.pl/aktualnosci

Obszary zawodowe, w których typ artystyczny ma szansê na po-
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TESTY REKRUTACYJNE TESTY REKRUTACYJNE 
czyli jak przekonaæ do siebie Pracodawcê

Testy rekrutacyjne to dziœ nieroz³¹czne narzêdzie psycho- Prehistoria dzisiejszych testów
metryczne wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych, Pierwsze standaryzowane testy umiejêtnoœci stworzone 
maj¹ce na celu weryfikacjê kompetencji zawodowych zosta³y na pocz¹tku XX wieku przez francuskiego psychologa 
wymaganych  na dane stanowisko. Warto wiêc uzbroiæ siê w Alfreda Bineta. Pocz¹tkowo s³u¿y³y do diagnozowania tempa 
cierpliwoœæ i przygotowaæ czasowo oraz merytorycznie, aby rozwoju i inteligencji u dzieci. Na szerok¹ skalê zaczêto 
jak najlepiej zaprezentowaæ swoj¹ kandydaturê. Zapytaj u¿ywaæ testów w czasie I wojny œwiatowej w armii 
pracodawcê jak bêd¹ przebiegaæ etapy rekrutacji i ewentu- amerykañskiej. Okaza³o siê, ¿e znakomicie nadaj¹ siê do 
alne metody weryfikacji kandydatów. Pamiêtajmy, ¿e testy selekcji rekrutów, a tak¿e do  identyfikowania wœród nich
nie s¹ proponowane bez celu. Najczêœciej s¹ efektem pracy kandydatów na przywódców. Stosowane na szerok¹ skalê 
ca³ego dzia³u HR lub s¹ przygotowane przez zewnêtrzne dowiod³y swojej skutecznoœci równie¿ w czasie II wojny 
firmy szkoleniowe, odzwierciedlaj¹ strukturê organizacyjn¹ œwiatowej. Prawie jednoczeœnie zaczêto badaæ testami 
firmy,  w której ubiegamy siê o pracê. osobowoœæ cz³owieka. Konstruowanie pierwszych kwestio-   
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dowane s¹ w oparciu o skale kontrolne, okreœlaj¹ce, w jakim 
stopniu stanowisko, o które ubiega siê kandydat jest dla niego 
odpowiednie  w aspekcie osobowoœci, gwarantuj¹c w przysz-
³oœci sukces zawodowy. Warto uczciwie i rzetelnie wype³niæ 
test osobowoœciowy, co daje nie tylko lepszy wynik testu, ale 
te¿ umo¿liwia poznanie obszarów swoich zachowañ. Pamiê-
tajmy - po wype³nieniu takiego testu powinniœmy otrzymaæ 
feedback ze strony pracodawcy w formie ustnego lub pisem-
nego raportu podsumowuj¹cego wynik badania.

 - sk³adaj¹ siê z serii 
zadañ okreœlonego typu np. rachunkowych, logicznych, 
s³ownych, rozumowania dedukcyjnego czy indukcyjnego etc. 
W tym przypadku o przejœciu do nastêpnego etapu decyduje 
wynik uzyskany w teœcie.

 - skonstruowane w oparciu o 
zestawy pytañ lub zadañ, pozwalaj¹ zbadaæ okreœlony obszar 
wiedzy wymaganej na dane stanowisko. Testy wiedzy mog¹ 
mieæ równie¿ formê „in basket”, wprowadzaj¹cych w dan¹ 
sytuacjê zawodow¹ okreœlonym zadaniem do zrealizowania, 
b¹dŸ screening'u jêzykowego w postaci interwiew w danym 
jêzyku obcym. Uwaga: jeœli jednym z g³ównych kryteriów, 
wymaganych na dane stanowisko jest bieg³a znajomoœæ jê-
zyka obcego w mowie i/lub piœmie, nie mo¿na baga-
telizowaæ trudnoœci testu. Pracodawca zwróci uwagê nie tylko 
na zasób s³ownictwa bran¿owego, ale te¿ na akcent, popraw-
noœæ gramatyczn¹ czy intonacjê g³osu.

 - badaj¹ umiejêtnoœæ przestrzen-
nego rotowania figur w wyobraŸni.

 - pozwalaj¹ oceniæ umiejêtnoœæ 
logicznego pos³ugiwania siê sekwencjami  zdarzeñ.

 - badaj¹ jak szybko i 
dok³adnie mog¹ byæ przetwarzane z³o¿one, rutynowe 
informacje.

 - badaj¹ koordynacjê wzrokowo-
ruchow¹ w pracy, która wymaga precyzji.

nariuszy osobowoœci, przeznaczonych do badania 
kandydatów do pracy, rozpoczêto na prze³omie lat 40. i 50. 
ubieg³ego wieku. Wczeœniej stosowano kwestionariusze 
kliniczne, opracowane z myœl¹ o diagnozowaniu ewen-
tualnych zaburzeñ osobowoœci.

Z jakimi testami mo¿emy spotkaæ siê podczas procesu 
rekrutacji?

Najczêœciej wype³niane s¹ na pocz¹tku pierwszego etapu 
rekrutacji, w celu wyselekcjonowania kandydatów najlepiej 
pasuj¹cych do okreœlonych przez pracodawcê kryteriów. 
Testów osobowoœci nie mo¿na zdaæ ani nie zdaæ - zbu-

• Testy uzdolnieñ i umiejêtnoœci

• Testy wiedzy i jêzykowe

• Testy przestrzenne

• Testy diagramatyczne

• Testy dok³adnoœci spostrzegania

• Testy zrêcznoœciowe

Z£OTE ZASADY EFEKTYWNEGO PRZYGOTOWANIA SIÊ 
DO TESTÓW REKRUTACYJNYCH

1. Czytaj uwa¿nie instrukcje i pytania zawarte w teœcie, zwra-
caj¹c uwagê na ich przewrotnoœæ.
2. Przy wype³nieniu testów on-line, sprawdŸ jakoœæ ³¹cza in-
ternetowego, poœwiêæ wymagany czas na spokojne wype³-
nienie testu.
3. Wiêkszoœæ testów nale¿y wype³niæ w okreœlonym czasie. 
Pamiêtajmy,  ¿e nie udzielenie odpowiedzi to 0 pkt!
4. Warto skupiæ siê na zadaniach i poprawnym udzieleniu 
odpowiedzi. Pamiêtajmy, ¿e mamy okreœlony czas, aby wyka-
zaæ siê i udowodniæ wysoki poziom swoich kompetencji 

• Kwestionariusze osobowoœci zawodowej 
zawodowych - nie wolno bagatelizowaæ testów oraz 
niecierpliwiæ siê podczas ich wype³niania, gdy¿ taka postawa 
jest widoczna w wyniku koñcowym i Ÿle rzutuje na nasz¹ 
kandydaturê, czêsto dyskwalifikuj¹c nas w nastêpnym  etapie 
rekrutacji. 

11



RAPORT SPECJALNYRAPORT SPECJALNY

Aby zagwarantowaæ sobie b³yskawiczny wzrost kariery, nie  
mo¿esz bezczynnie czekaæ. O karierê nale¿y dbaæ, tak jak dbasz Mo¿e s³ysza³eœ o powiedzeniu, aby byæ mi³ym dla ludzi, pn¹c siê 
(lub powinieneœ dbaæ) o profilaktykê zêbów czy regularny do góry, bo mo¿esz spotkaæ ich ponownie schodz¹c w dó³.
przegl¹d swojego samochodu.  I drugie – bardziej popularne – a mówi¹ce o tym, by nie paliæ za 

sob¹ mostów. Powiedzenie, ¿e œwiat jest ma³y,  nie jest retoryk¹ – 
A oto jak mo¿esz budowaæ wizerunek profesjonalisty na rynku on naprawdê taki jest. W USA we wrzeœniu 2009 przeprowa-
pracy i jak mo¿esz przyspieszyæ karierê: dzono badania, z których wynika, ¿e a¿ 29% pracowników, 

którzy zostali zwolnieni w wyniku kryzysu, pracuje ponownie dla 
swoich by³ych pracodawców. Dla pracodawcy zatrudnienie 

W dzisiejszych czasach nie wystarczy byæ dobrym fachowcem. by³ego pracownika to dobry ruch - nie trzeba wydawaæ pie-
Bez wzglêdu na to, w jakiej bran¿y pracujesz, musisz umieæ niêdzy ani traciæ czasu na rekrutacjê. Nie trzeba te¿ pracownika 
dobrze porozumieæ siê ze wspó³pracownikami, szefem, klien- zaznajamiaæ ze struktur¹ firmy i wdra¿aæ w nowe obowi¹zki. 
tami. To, co inni bêd¹ o Tobie mówiæ, ma nieocenione znaczenie A dla pracownika to tak¿e mniejszy stres zwi¹zany z podjêciem 
dla Twojej kariery. nowej pracy. Nawet jeœli nie wrócisz do swojej by³ej firmy, 
Dobry  karierowicz  potrafi: utrzymywanie kontaktów ze swoimi znajomymi ze studiów, 

kolegami z poprzedniej pracy czy harcerstwa pomaga czêsto w - dobrze s³uchaæ (aby umieæ zdobyæ precyzyjne informacje co       
do oczekiwañ klientów czy szefa) znalezieniu nowej pracy. Jak wynika ze statystyk, wiele ofert 

pracy nie ogl¹da œwiat³a dziennego, bo znajduj¹ siê na nie - chêtniej s³uchaæ ni¿ mówiæ (czyli najpierw wys³uchaæ zanim 
poœpieszy z odpowiedzi¹) kandydaci rekomendowani przez pracowników firmy. Im wiêcej 

pracowników innych firm bêdziesz znaæ, tym wiêksz¹ masz - byæ opanowany w reakcjach (nawet jeœli dostanie najbardziej 
wkurzaj¹cego maila,  czeka z odpowiedzi¹, a¿ siê uspokoi). szansê do nich trafiæ.

Bycie aktywnym cz³onkiem to coœ wiêcej ni¿ posiadanie le- Jeœli sprawisz, by Twój szef mia³ powody ku temu, by Ciê chwaliæ, 
gitymacji i op³acanie sk³adek. Oznacza to raczej zasiadanie w or- uznanie to mo¿e pomóc póŸniej – gdy przyjdzie czas na decyzjê 
ganach kierowniczych organizacji, redagowanie jej biuletynu o awansie i podwy¿ce wynagrodzenia. B¹dŸ wiêc tym, któremu 
czy branie czynnego udzia³u w spotkaniach. Aktywnoœæ w ta- najczêœciej mówi siê „ zrobi³eœ kawa³ dobrej roboty” czy „mia³eœ 
kich organizacjach wydobywa Ciê z t³umu, pokazuje Twoje œwietny pomys³”. 
mocne strony i pozwala Ci poznaæ wa¿nych ludzi z bran¿y.

3. Odnów dawne kontakty

1. Pracuj nad swoimi umiejêtnoœciami komunikacyjnymi

2. B¹dŸ aktywnym cz³onkiem jakiegoœ stowarzyszenia 4. Zas³u¿ na przynajmniej jeden komplement od swojego 
bran¿owego szefa
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5.  Publikuj artyku³y w sieci 10. Jeœli masz jak¹œ pasjê, pisz bloga

9. Nie wdawaj siê w biurowe 
rozgrywki

6. Zg³oœ siê na ochotnika do 
jakiegoœ projektu / wolontariatu w 
swojej firmie

7. Daj wyk³ad na konferencji

8. Wykszta³æ swojego nastêpcê

jest taka, ¿e nie wystarczy szkoliæ sobie 
nastêpców – samemu te¿ nale¿y iœæ do Pisanie artyku³ów i publikowanie ich w Posiadanie w³asnej strony internetowej, 
przodu. Jeœli nie masz w firmie kogoœ, kto internecie œwietnie buduj¹ Twoj¹ po- na której bêdziesz pisaæ wokó³ tematów 
mo¿e Ciê zast¹piæ – nigdzie nie awan-zycjê eksperta. Nawet jeœli nie przeczyta z Twoich zawodowych zainteresowañ 
sujesz. W Twoim g³êboko pojêtym inte-ich Twój przysz³y pracodawca, wystarczy jest dobrym pomys³em na to, by przykuæ 
resie jest wiêc, abyœ znalaz³ czas i moty-¿e przeczyta w Twoim CV informacjê o zainteresowanie potencjalnego praco-
wacjê do tego, by daæ sobie szansê na tym, ¿e je piszesz, a Twoja postrzegana dawcy. Prowadzenie w³asnego bloga 
skok w górê.wartoœæ wzroœnie. Pisanie artyku³u spra- rozwija nie tylko Twoje kompetencje za-

wia tak¿e, ¿e porz¹dkujesz swoj¹ wiedzê wodowe, ale jest œwietnym sposobem 
i nabywasz now¹, a wiêc tak¿e pomaga na poznawanie ciekawych ludzi, dziel¹-
Ci siê uczyæ. cych Twoje pasje (a mo¿e i przysz³ego 

pracodawcy).W jêzyku kompetencji istnieje pojêcie 
„political-savvy”, co w wolnym t³umacze-
niu oznacza „zmys³ polityczny”. Miej oczy i 
uszy otwarte i wiêcej s³uchaj ni¿ mów. 
Jeœli nie jesteœ wytrawnym graczem biu-Zorganizowanie okolicznoœciowej imp-
rowym, wycofuj siê z biurowych roz-rezy integracyjnej, bycie przedstawicie-
grywek. Przygl¹daj im siê raczej z boku lem ZFŒS czy poprowadzenie akcji z 
ni¿ w³¹czaj.zakresu spo³ecznej odpowiedzialnoœci 

biznesu w lokalnym domu dziecka jest 
dla Ciebie dodatkow¹ prac¹ po 
godzinach. Zdobycie doœwiadczenia w 
takim przedsiêwziêciu, liderowanie mu, 
daje Ci nie tylko œwietn¹ okazjê do 
sprawdzenia siê i nabywania nowych 
umiejêtnoœci, ale tak¿e czyni Ciê osob¹ 
widoczn¹ i rozpoznawaln¹ w firmie. 
Tak¿e dla potencjalnych przysz³ych 
szefów.
 

Bycie zaproszonym na bran¿ow¹ kon-
ferencjê  jako prelegent otacza Twoje na-
wisko splendorem podobnym do tego 
jakie daje pisanie artyku³ów do serwisów 
bran¿owych w sieci. 

Wiêkszoœæ pracowników uwielbia byæ 
niezast¹pionymi. Przywo³uj¹ historie nas-
têpców, którzy wdro¿eni do pracy wy-
sadzali z siod³a doœwiadczonych (a wiêc i 
lepiej op³acanych) specjalistów. Prawda 

 Pisanie artyku³ów i publikowanie ich w internecie 

œwietnie buduj¹ Twoj¹ pozycjê eksperta."
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Gdzie studiowaæ?

staw makro - i mikro - ekonomii, finansów, zarz¹dza-International Business Studies na Wydziale 
nia i historii stosunków miêdzynarodowych. Ukoñ-Stosunków Miêdzynarodowych
czone studia, poprzedzone praktyk¹ z pewnoœci¹ 
u³atwi¹ znalezienie zatrudnienia w szeroko rozwi-Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
niêtym pionie ekonomiczno-finansowym firm wspó³-Modrzewskiego (KAAFM) w 2007 r. uruchomi³a studia 
pracuj¹cych z zagranic¹, b¹dŸ usytuowanych w in-pierwszego stopnia (licencjackie) - International Busi-
nych krajach. Zdobyta wiedza, a tak¿e formalny dyp-ness Studies (IBS), realizowane w trybie stacjonarnym, 
lom, umo¿liwi¹ kontynuowanie studiów II stopnia na których jêzykiem wyk³adowym jest jêzyk angiel-
(magisterskich) na polskiej lub zagranicznej uczelni.skim. Zajêcia prowadzone s¹ g³ównie przez polsk¹ 

kadrê, jednak program studiów obejmuje równie¿ 
Zapraszamy studentów!przedmioty, prowadzone przez zagranicznych wyk³a-
Obecnie na specjalnoœci IBS kszta³c¹ siê studenci dowców.
z Polski, a tak¿e z zagranicy (m.in. z USA, Wêgier, IBS to studia o profilu ekonomicznym, ze szczegól-
Francji, Hiszpanii, Bangladeszu, Nigerii, Bia³orusi, nym uwzglêdnieniem zagadnieñ wspó³czesnej gos-
Kazachstanu, Holandii). Dziêki obecnoœci zagra-podarki i finansów. Propozycja kierowana jest zarów-
nicznych studentów, ich polscy koledzy mog¹ no do studentów polskich, jak i zagranicznych. Prog-
doskonaliæ swoje umiejêtnoœci jêzykowe, ram studiów uwzglêdniaj¹cy europejskie standardy 
maj¹ mo¿liwoœæ przebywania w miêdzynarodo-kszta³cenia obejmuje m. in. zajêcia w zakresie pod-
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wym œrodowisku. Osoby, które podjê³y naukê na spec- praktycy)  z uczelni krajowych i  zagranicznych.
Studia cechuje nowoczesnoœæ dydaktyki i reagowanie na jalnoœci International Business, znaj¹ bardzo dobrze jêzyk 
zmiany i innowacje w gospodarce turystycznej.angielski, s¹ ambitne, kreatywne, nie boj¹ siê nowych wyz-

wañ. Studia w jêzyku angielskim mog¹ stanowiæ pewnego 
Oferta dydaktyczna obejmuje m.in. takie przedmioty, jak:rodzaju wyzwanie, ale s¹ równie¿ wspania³¹ okazj¹ do poz-
-   International Tourism Policy,nania interesuj¹cych ludzi oraz uzyskania solidnych pod-
-   Information and Booking System in Tourism,staw wykszta³cenia, które w przysz³oœci bêdzie stanowi³o 
-   Computer Sciences,przepustkê do zdobycia ciekawej i satysfakcjonuj¹cej pracy 
-   Polish and European Attraction,w Polsce lub za granic¹.
-   E-business in Tourism,

1st degree studies -   Information Systems in Hotel Management
Bachelor's degree full-time stationary studies – 3 -   Tourism for the Disabled,

-   Health Tourism, years (6 semesters)
 
Classes forming part of the International Business spe- Program studiów przewiduje równie¿ praktyki zawodowe 

(krajowe i zagraniczne) oraz wycieczki tematycznie ciality are conducted in English and cover issues 
zwi¹zane z przedmiotem studiów.

pertaining to such areas of study as economy, finances, 
management, banking, human resources management Kadra wyk³adowców :

- najlepsi na rynku, najwybitniejsi wyk³adowcy and many others. The curriculum is based on inter-
przedmiotów zwi¹zanych z turystyk¹,national educational standards which enable the 
a w szczególnoœci:

students to develop their individual interests. As part of - profesorowie wizytuj¹cy z afiliowanych przy UNWTO 
the studies each student who has completed the uczelni turystycznych z Europy i krajów

pozaeuropejskich,second year is obliged to undertake one semester stu-
- wyk³adowcy (eksperci) UNWTO w Madrycie,dies abroad. The classes are conducted by outstanding 
- wyk³adowcy uniwersytetów i uczelni krajowych,experts from the academic centres in Poland as well as 
- przedstawiciele bran¿y turystycznejfrom the partner foreign universities. Selected subjects: 
- dyrektorzy hoteli i sieci hotelowych (krajowych i    Business Communication in English, history of inter-
miêdzynarodowych),

national relations, international economics, computer - wy¿szy management oraz specjaliœci od systemów 
science and international public law. informatycznych wspomagaj¹cych

zarz¹dzanie turystyk¹ oraz informacjê i rezerwacjê us³ug 
turystycznych (np. Amadeus, Galileo,

International Tourism na Wydziale Stosunków Sabre oraz systemy krajowe),
Miêdzynarodowych - dyrektorzy krajowych podmiotów gospodarczych 

turystyki (biur podró¿y, przewoŸników, itd.),
- dyrektorzy struktur narodowych i regionalnych Studia na specjalnoœci International Tourism to czêœæ proje-
organizacji turystycznych (NTO),

ktu pod nazw¹ Umiêdzynarodowienie Krakowskiej Aka-
- szefowie (przedstawiciele) samorz¹du gospodarczego 

demii im. Frycza Modrzewskiego realizowanego w ramach turystyki (Polska Izba Turystyki)
unijnego programu Kapita³ Ludzki.
 International Studies Office
Dynamiczny rozwój turystyki stwarza niezwyk³e mo¿liwoœci 

ul. Gustawa Herlinga-Grudziñskiego 1,
podjêcia pracy w us³ugach turystycznych zarówno w kraju, 

e-mail: iso@ksw.edu.pl
jak i zagranic¹. Na absolwenta specjalnoœci International 

 
Tourism czekaj¹ zatem hotele, biura podró¿y, centra kongre-

Szczegó³owe informacje na stronie 
sowe, przewoŸnicy i inne podmioty gospodarki turystycznej 

http://www.itourism.edu.pl
oraz administracja pañstwowa, instytucje i struktury samo-
rz¹du bran¿owego. Profesjonalne przygotowanie absol-
wentów specjalnoœci do tych funkcji zapewnia wysoko-
kwalifikowana kadra dydaktyczna (teoretycy, eksperci, 
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GERMANISTA 
W PRZESTRZENI

PUBLICZNEJ 

GERMANISTA 
W PRZESTRZENI

PUBLICZNEJ 
  biznes, media, kultura

Studiuj GERMANISTYKÊ na UAM w 
Poznaniu!

Proponowana specjalizacja jest dog³êbnym i 
wszechstronnym przygotowaniem do samo-
dzielnej pracy zawodowej w dziedzinach wy-
magaj¹cych perfekcyjnej znajomoœci jêzyka 
niemieckiego, niemieckojêzycznej kultury i nie-
mieckiej przestrzeni publicznej, stosunków 
polsko-niemieckich, a wiêc: w biznesie, polityce, 
instytucjach EU, w dziennikarstwie, w szkolni-
ctwie wy¿szym, w obszarach zwi¹zanych z pol-
sko-niemieckim s¹siedztwem. 

Profil pozwala osi¹gn¹æ szeroko pojête umie-
jêtnoœci filologiczne, takie jak: redagowanie 
ró¿norodnych tekstów zarówno w jêzyku ob-
cym, jak i ojczystym, ich interpretowanie, ana-
lizê, komentowanie i t³umaczenie, klasyfikowa- Szczególnym walorem profilu s¹ dodatkowe zajêcia z jêzyka angiel-
nie tekstów, przygotowywanie publikacji, skiego specjalistycznego. Kompetencje w zakresie pos³ugiwania siê i 
umiejêtnoœæ wystêpowania publicznego, tech- odczytywania s³owa polskiego i obcojêzycznego nale¿¹ dziœ do nie-
niki komunikacji oraz pos³ugiwanie siê jêzykiem zwykle po¿¹danych na rynku komunikacji, reklamy, sztuki, kultury, 
niemieckim specjalistycznym: mediów, kultury i polityki i szeroko pojêtego s³owa pisanego oraz mówionego. 
biznesu. K³adziemy szczególny nacisk na litera-
turê jako tekst, w którym osadza siê ca³a przes- PROFIL NAUCZYCIELSKI
trzeñ ¿ycia. Oferujemy seminaria obejmuj¹ce W Instytucie Filologii Germañskiej zawsze k³ad³o siê du¿y nacisk na 
zagadnienia z zakresu historii, kultury i literatury jakoœæ przygotowania przysz³ego absolwenta germanistyki do wyko-
niemieckojêzycznej oraz polsko-niemieckich nywania zawodu nauczyciela jêzyka niemieckiego. Oko³o 90 % studen-
stosunków. Œciœle powi¹zane z nimi æwiczenia z tów podejmowa³o trud realizacji specjalnoœci nauczycielskiej. Model 
analizy i t³umaczenia tekstów naukowych, li- kszta³cenia by³ zawsze zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami praw-
terackich i u¿ytkowych, æwiczenia retoryczne, a nymi, a program ze wspó³czesnymi tendencjami dydaktyki jêzyków 
tak¿e æwiczenia z umiejêtnoœci redagowania obcych.
tekstów, stanowi¹ praktyczne zastosowanie Ukoñczenie profilu nauczycielskiego, który jako jedyny opisany jest w 
wiedzy teoretycznej. standardach ministerialnych, oznacza uzyskanie kwalifikacji zawo-

dowych i uprawnia do bycia nauczycielem jêzyka niemieckiego.
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W ramach specjalnoœci nauczycielskiej studenci zg³êbiaj¹ pod- KOMUNIKACJA INTERKULTUROWA 
stawy psychologii i pedagogiki, realizuj¹ program dydaktyki 

Program zajêæ, oferowanych w ramach tego profilu, sytuuje 
jêzyka niemieckiego, nabywaj¹ uprawnienia do nauczania dru-

kulturê niemieckiego obszaru jêzykowego w kontekœcie kul-
giego przedmiotu i odbywaj¹ praktykê pedagogiczn¹. Wa¿-

tury europejskiej, co otwiera jego adeptom nowe perspektywy 
nymi elementami kszta³cenia s¹ te¿ zajêcia w pracowni kom-

tak¿e w póŸniejszym samodzielnym ¿yciu zawodowym. Wyk-
puterowej oraz emisja g³osu i BHP. Oferta uzyskania kwalifikacji 

³adowcy zmierzaj¹ zarówno do wypracowania u studentów 
do nauczania drugiego przedmiotu zale¿na jest od aktualnej 

kompetencji kulturowej w zakresie obszaru niemiecko-
propozycji Wydzia³u Neofilologii (obecnie jest to: Wiedza o 

jêzycznego, jak i do zaktywizowania kulturowych zachowañ 
Spo³eczeñstwie).

interakcyjnych i interpersonalnych. Wiedzê i sprawnoœci z tego 
Wykonywanie zawodu nauczyciela mo¿e dawaæ wiele satys- zakresu budujemy w oparciu o badanie zjawisk z ró¿nych 
fakcji i radoœci. Warunkiem koniecznym jest zdobycie kwa- dziedzin kultury,  takich jak ¿ycie spo³eczne i polityczne, filozofia 
lifikacji i rzetelnego przygotowania specjalistycznego. Zapra- i socjologia, muzyka, architektura i sztuka, a tak¿e stosunki 
szamy! Zdobyte umiejêtnoœci pomog¹ Pañstwu nie tylko na- polsko-niemieckie.
uczaæ innych, ale tak¿e uczyæ siê. Jest to wiêc decyzja deter-

Studenci maj¹ mo¿liwoœæ wspó³tworzyæ zajêcia, proponuj¹c 
minuj¹ca ca³e ¿ycie.

konkretne interesuj¹ce ich tematy z zakresu kultury krajów 
niemieckiego obszaru jêzykowego (w formie prezentacji, fil-
mów, referatów, prac pisemnych, dyskusji). Studenci tego 

PROFIL TRANSLATORSKI profilu bêd¹ w przysz³oœci mogli podejmowaæ pracê przede 
wszystkim w polskich i miêdzynarodowych instytucjach kul-

Specjalizacja translatorska to oferta skierowana do osób o 
tury, w których dzia³aniu wiedza o krajach niemieckojê-

szczególnych uzdolnieniach psycholingwistycznych w dzie-
zycznych oraz kompetencja interkulturowa s¹ niezbêdne,. 

dzinie t³umaczenia ¿ywego s³owa oraz tekstów pisanych u¿yt-
Absolwent wyposa¿ony w kompetencje i sprawnoœci inter-

kowych, naukowych i literackich. 
kulturowe bêdzie móg³ znaleŸæ zajêcie w firmach polsko-

W ramach æwiczeñ studenci poznaj¹ podstawy wystêpowania niemieckich, w instytucjach EU w Polsce i za granic¹, w dyplo-
publicznego, retoryczne elementy techniki komunikacji, tech- macji, w wydawnictwach czy redakcjach czasopism.
niki rozpoznawania ró¿nych rodzajów tekstów, antycypacji ich 
struktur treœciowych i gramatycznych, kszta³towanie procesu 

Zobacz oferty pracy w Twoim profilu jêzykowym nadewerbalizacji na podstawie ró¿nych kompetencji t³umacza 
www. biurokarier.amu.edu.ploraz umiejêtnoœci reekspresji treœci w jêzyku docelowym. Æwi-

czeniom towarzysz¹ wyk³ady z teorii przek³adu. Zajêcia prowa-
dz¹ tak wyk³adowcy, zajmuj¹cy siê teori¹ przek³adu, jak i 
t³umacze-praktycy.

Zachowuj¹c akademicki charakter, powy¿sza 
specjalizacja kszta³tuje jednoczeœnie praktyczne 
umiejêtnoœci, poszukiwane na wymagaj¹cym rynku 
pracy.
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Poznaj profil jednej z najlepszych katedr jêzyka niderlandzkiego w Polsce.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II
Katedra Literatury i Jêzyka Niderlandzkiego
Wydzia³ Nauk Humanistycznych
Al. Rac³awickie 14, 20-950 Lublin
        tel. +48 81 445 39 47, +48 81 445 39 42,
        http://www.kul.pl/niderlandystyka

NAJBARDZIEJ POSZUKIWANE 
JÊZYKI W PRACY? 
NAJBARDZIEJ POSZUKIWANE 
JÊZYKI W PRACY? 

Katedra Literatury i Jêzyka Niderlandzkiego KUL funkcjonuje od Gent oraz wyjazdy zwi¹zane z projektami miêdzynarodowymi, w 
czterech lat. Powsta³a na podbudowie Oœrodka Kultury Nider- których katedra bierze aktywny udzia³. Ponadto studenci uczest-
landzkiej, za³o¿onego w 1977 roku, przy wsparciu Katolickiego nicz¹ w wymianach programu Erasmus, udaj¹c siê na studia do 
Uniwersytetu w Leuven (Belgia) i Katolickiego Uniwersytetu w uniwersytetów w Leuven, Nijmegen lub Utrecht.
Nijmegen (Holandia). Dla tych, którzy decyduj¹ siê na specjalizacjê „jêzyk niderlandzki 
Katedra kszta³ci filologów niderlandzkich na studiach dwustop- w komunikacji biznesowej” katedra zapewnia sta¿e w firmach we 
niowych (licencjackich oraz magisterskich). W trakcie nauki stu- Flandrii, Holandii, w ambasadach (zarówno w Warszawie jak i w 
denci mog¹ zdecydowac siê na specjalizacjê  „jêzyk niderlandzki Belgii i Holandii). Sta¿e odbywaj¹ siê równie¿ w miêdzynaro-
w komunikacji biznesowej” lub na specjalizacjê niderlandy- dowych firmach na terenie Polski, które prowadz¹ projekty 
styczn¹ w ramach filologii angielskiej. niderlandzkojêzyczne oraz z instytucjach pozarz¹dowych, 

wspó³pracuj¹cych z zagranic¹.Zajêcia prowadz¹ profesorowie z uniwersytetów w Leuven 
(Belgia), Utrecht (Holandia) i Nijmegen (Holandia) oraz inni pra- Ka¿dy student ma mo¿liwoœæ zdobycia miêdzynarodowego cer-
cownicy katedry; Belgowie i Polacy. tyfikatu potwierdzaj¹cego znajomoœc jêzyka niderlandzkiego. 

Kierunek rozwija siê dynamicznie, dziêki wsparciu kadrowemu i Przyszli absolwenci anga¿uj¹ siê tak¿e w ró¿norodne inicjatywy 
merytorycznemu wymienionych wy¿ej uniwersytetów oraz dofi- kulturalne, m.in. w organizacjê przedstawieñ teatralnych i filmów 
nansowaniu Unii Jêzyka Niderlandzkiego i prowincji Gelderland, krótkometra¿owych w jêzyku niderlandzkim na podstawie dzie³ 
która m.in. ufundowa³a laboratorium jêzykowe. literackich. Wspó³pracuj¹ tak¿e z grupami teatralnymi z Belgii.

Studenci maj¹ szansê na bardzo szybkie opanowanie jêzyka 10 maja 2011 roku, o godz. 10.00 odbêdzie siê Dzieñ Jêzyka 
dziêki wyjazdom do Belgii i Holandii. Rokrocznie organizowane Niderlandzkiego (De Dag van het Nederlands), na który ser-
s¹ wyjazdy na „Letni Kurs Jêzykowy” w miastach tj.  Zeist, Hasselt, decznie zapraszamy!!!
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Stowarzyszenie Francja-Polska jest organizacj¹ non  forum wymiany informacji i doœwiadczeñ miêdzy 
partnerami polskimi i francuskimi;profit dzia³aj¹c¹ od 1995 r. Ide¹ Stowarzyszenia jest 

zintegrowanie licz¹cego ponad 10 000 osób œrodo- dostêp do wykszta³conej kadry francuskojêzy-
cznej i atrakcyjnych ofert pracy;wiska absolwentów programów francusko-jêzycz-
 udzia³ w imprezach kulturalnych i gospodarczych nych w Polsce. 

o charakterze polsko-francuskim;

Bogata i ró¿norodna dzia³alnoœæ Stowarzyszenia jest 
mo¿liwa dziêki sk³adkom cz³onkowskim oraz wspar-
ciu instytucji i firm partnerskich, takich jak m.in. 
Ambasada Francji, Francuska Izba Przemys³owo-
Handlowa, Instytut Francuski w Warszawie, Orange, 
AXA, Carrefour, Gide Loyrette Nouel, Gras Savoye, 
Mazars, L'Oréal czy Renault.

Cz³onkowie Stowarzyszenia to absolwenci studiów Stowarzyszenie dzia³a na wielu p³aszczyznach, stale 
realizowanych m.in. w ramach programów:wzbogacaj¹c ofertê o nowe inicjatywy.
Zarz¹dzanie Gospodark¹ Europejsk¹ HEC/SGH, Ban-
kowoœæ i Finanse Paris-Dauphine/SGH, Program  organizuje otwarte konferencje, warsztaty, debaty 

z udzia³em ekspertów, prezesów firm, pos³ów i COPERNIC, Marketing i Zarz¹dzanie w Gospodarce 
ministrów; ¯ywieniowej IZMA/SGGW, Zarz¹dzanie Stosowane 
 stale aktualizuje Rocznik Absolwentów Studiów HEC/PW, Dziennikarstwo Europejskie, Handel 

Francuskojêzycznych, unikaln¹ bazê Miêdzynarodowy EDHEC Lille-Nice/UMCS w Lub-
wykwalifikowanych pracowników; linie, Nauki Polityczne – Studia Europejskie Science-
 wspiera wydarzenia charytatywne (np. Akcjê Po/SGH, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris, 

Pajacyk organizowan¹ przez PAH); Akademia Ekonomiczna Poznañ / IGR Université 
 jest inicjatorem wydarzeñ, które przyczyniaj¹ siê Rennes, Socrates, Francusko-Polskie Studia 

do pog³êbienia relacji polsko-francuskich (np. Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwami £ódŸ.
projekt Synergie z udzia³em firm Mazars, Gide 
Loyrette Nouel i Gras Savoye);

• promuje naukê jêzyka francuskiego (m.in. poprzez 
unikalny portal www.mowimypofrancusku.pl)

• jest partnerem presti¿owej  organizacji Stowarzyszenie Francja-Polska (za³o¿one w 1995 r.)
CAMPUSFRANCE.ORG promuj¹cej studia wy¿sze Association France-Pologne
we Francji ul. Widok 12, 00-023 Warszawa
 jest mecenasem ró¿norodnych inicjatyw m.in. tel. +48 (22) 505 98 33

kolekcji p³yt ze wspó³czesn¹ muzyk¹ francusk¹ 
„Made in France”, ksi¹¿ki „Zielone pomarañcze czyli 
PRL dla dzieci”, wystawy fotograficznej „Magnolie 
Saskiej Kêpy” czy te¿ œcie¿ki biegowej w Parku 
Skaryszewskim i dorocznego biegu na 10 km 
„Praska Dycha”

 mo¿liwoœæ realizowania wspólnych projektów 
biznesowych, naukowych, kulturalnych;

•

• 

•

CELE STOWARZYSZENIA
PARTNERZY STOWARZYSZENIA

• budowanie i pog³êbianie relacji francusko-
polskich w œrodowisku biznesowym, naukowym 
i instytucjonalnym;         

• promocja studiów francuskojêzycznych w 
Polsce i tworzenie pozytywnego wizerunku ich 
absolwentów; 

• integracja cz³onków Stowarzyszenia poprzez 
wspólne inicjatywy szkoleniowe, kulturalne i 
towarzyskie.

NASI CZ£ONKOWIEDZIA£ALNOŒÆ 

•

•

•

•

Zostañ cz³onkiem Stowarzyszenia FRANCJA – 
POLSKA:

•

WSPÓ£PRACA ZE STOWARZYSZENIEM TO:

•

Poznaj profil Stowarzyszenia FRANCJA – POLSKA
DO ORGANIZACJI JÊZYKOWYCH? DO ORGANIZACJI JÊZYKOWYCH? 
DLACZEGO WARTO DO£¥CZYÆ DLACZEGO WARTO DO£¥CZYÆ 

19



JÊZYKOWY RYNEK 
PRACY

JÊZYKOWY RYNEK 
PRACY
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Your LANGUAGE CAREER 
in BPO sector

WHY POLAND? WHY POLAND? 

The region of Central and Eastern Europe has enormous its Wroc³aw-based R&D centre are good examples of 
potential in the business services sector (i.e. Business Process development-oriented businesses extensively investing in R&D 
Outsourcing - BPO). The BPO sector started developing in Poland facilities. PAIiIZ report “IT monitor 2007”, shows that the 100 
about 8 years ago, mainly in the field of bookkeeping and Poland-based centres employed 17,000 workers in 2007. The 
finance, IT services and in R&D work. Poland's main advantages in rport suggests also that other Polish cities, e.g. Lublin, Olsztyn and 
attracting the type of projects consists in its favourable invest- Szczecin, are equally ready to embrace investments in this sector 
ment climate, highly qualified human resources and the deve- are fully equipped to follow the example of Wroc³aw and Cracow. 
lopment of the modern office space market.

According to a PAIiIZ report prepared by the Agency's Foreign 
Why Poland? It's important to stress certain facts: currently in Investment Department in October 2008, which analysed 300 
Poland there are 10 large academic centres and over 2 million Poland-based BPO centres, it is the field of advanced techno-
students. Entrepreneurs considering development of outsour- logies, finance and banking as well as the electronics, car making 
cing projects in Poland have thus a variety of potential invest- industry, telecommunications and consulting that offers the 
ment destinations to choose form. largest potential in Poland for the sector's expansion. At the 

moment the centres have been hiring round 45,000 people. The 
Poland's qualities as an investment location tend to be highly research shows that the positive employment tendency in the 
assessed by a number of reports published by the world's centres has constantly been on the rise. What is more, decla-
leading consultancy firms e.g. Ernst&Young. rations made by the authorities of the surveyed canters indicate 

that in the period between 2007 and 2010 employment in the Among the most successful BPO destinations in Poland there 
sector should exceed 70,000. are: Warsaw, Wroc³aw and Cracow. Over the last five years, these 

three agglomerations have developed dynamically in the field. Business Process Outsourcing is the name of a services sector in 
Today in Cracow around 4,000 people work in the sector, em- which international corporations delegate selected tasks to 
ployed by such companies as: Phillip Morris, Shell, IBM and businesses and newly formed foreign branches abroad. These 
Lufthansa. A good example of a firm growing dynamically operations allow companies to reduce their costs and to utilise 
through knowledge is Both Motorola hiring over 900 workers at the often greater human resources in the country where the 
its research centre and Hewlett Packard with 1000 employees in investment is situated.
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Capgemini

Capgemini

Business Process Outsourcing is the name of a China, Hungary and Rumania. Still despite the fact that production costs 
services sector in which international corporations in Poland are higher than in India, the country has proven to be an 
delegate selected tasks to businesses and newly attractive location for outsourcing centres in Europe. 
formed foreign branches abroad. These operations 

Amongst Poland's BPO investors there are:allow companies to reduce their costs and to 
utilise the often greater human resources in the 
country where the investment is situated. Lower 
cost, however, are not the only factor which moti-
vates firms to develop BPO projects. It is the 
human potential, the so called “HR pool” - the 
availability and the quality of the highly qualified 
personnel that is the major factor in attracting an 
investment to a given location.

Poland can be proud of the wide selection of 
students, who often achieve leading positions in 
international competitions, like: the Microsoft Ima-
gine Cup 2008, European Merril Lynch Investment 
Challenge 2007, or the IBM-ACM Inter-national 
Collegiate Programming Contest 2007, 2008. In 
these competitions, at which the greatest added 

Business Support:value is human resources and ability that are 
Dominika Bednarczykutilised by firms - costs cannot be the sole 
tel: +48 (0) 22 334 9890category assessed. 
+48 (0) 22 334 9875

Poland has a wide range of competitors e.g. India, dominika.bednarczyk@paiz.gov.pl



RAPORT P£ACOWYRAPORT P£ACOWY

Jak pokaza³y wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeñ, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2010 roku, mediana p³ac 
osób nie znaj¹cych ¿adnego jêzyka wynosi³a 3200 PLN brutto. Zarobki pracowników pos³uguj¹cych siê biegle chocia¿ jednym jêzykiem 
w stopniu bardzo dobrym kszta³towa³y siê na poziomie 4 500 PLN.

Spoœród osób deklaruj¹cych bardzo dobr¹ znajomoœæ jêzyka obcego, najwy¿sze wynagrodzenia otrzymywali pos³uguj¹cy siê angiel-
skim. Mediana ich p³ac kszta³towa³a siê na poziomie 4 900 PLN brutto. Osoby biegle w³adaj¹ce francuskim zarabia³y 4 750 PLN, hiszpañ-
skim 4 500 PLN. Najmniej „op³acalna” okaza³a siê bardzo dobra znajomoœæ rosyjskiego (wynagrodzenia na poziomie 3 800 PLN) oraz 
w³oskiego (4 125 PLN).

W zwi¹zku z tym, ¿e angielski jest najpopularniejszym jêzykiem obcym, przyjrzyjmy siê bli¿ej wynagrodzeniom osób deklaruj¹cych 
jego znajomoœæ. Nie dziwi fakt, ¿e najni¿sze p³ace otrzymywali pracownicy nie znaj¹cy tego jêzyka. Mediana ich zarobków 
kszta³towa³a siê na poziomie 3 000 PLN. Wraz ze wzrostem poziomu znajomoœci angielskiego, ros³y p³ace pracowników. I tak, 
podczas gdy osoby pos³uguj¹ce siê tym jêzykiem w stopniu s³abym otrzymywa³y miesiêcznie 3 183 PLN, bardzo dobry poziom 
znajomoœci wi¹za³ siê z wynagrodzeniem na poziomie 4 900 PLN.

SprawdŸ poziom wynagrodzeñ
specjalistów jêzykowych
w Polsce
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Znajomoœæ angielskiego odgrywa³a znaczenie przede wszystkim w przypadku specjalistów, kierowników i dyrektorów. Specjalista nie 
znaj¹cy tego jêzyka zarabia³ 3 200 PLN, kierownik – 4 250 PLN. Dla porównania, specjaliœci pos³uguj¹cy siê nim biegle otrzymywali 4 750 
PLN, kierownicy – 7 500 PLN. W przypadku dyrektorów by³o to odpowiednio 7 500 i 16 000 PLN.

Bieg³a znajomoœæ jêzyka angielskiego by³a najbardziej op³acalna w województwie mazowieckim. Wi¹za³a siê tam z zarobkami na pozio-
mie 6 200 PLN. Pracownicy pos³uguj¹cy siê tym jêzykiem w stopniu bardzo dobrym w pomorskim i wielkopolskim otrzymywali 4 500 
PLN brutto (mediana), w lubuskim, œl¹skim i ³ódzkim – 4 100 PLN. Najni¿sze p³ace wœród osób znaj¹cych biegle angielski odnotowano w 
województwach warmiñsko-mazurskim i podlaskim (3 200 PLN) oraz lubelskim (3 300 PLN).
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Capgemini Polska Sp. z o.o.   
Bran¿a/Sektor: Outsourcing/Konsulting

Capgemini, jeden z wiod¹cych œwiatowych dostawców us³ug konsultingowych, technologicznych i outsourcingu, umo¿liwia swoim
klientom rozwój i dzia³anie dziêki nowoczesnym technologiom. Firma Capgemini jest obecna w 40 krajach i zatrudnia na œwiecie
oko³o 110 tys. pracowników, w Polsce ponad 4 tyœ.w Krakowie, Katowicach, Warszawie i Wroc³awiu.

Wszystkie osoby  zainteresowane prac¹ w Capgemini  proszone s¹ o wys³anie CV na adres: 
lub   

lub aplikowanie online:  

                                                                                                               

Opis celów rekrutacyjnych:
Do naszych biur, w Krakowie i Katowicach, poszukujemy osób z doskona³ymi zdolnoœciami analitycznymi i interpersonal-
nymi, które potrafi¹ pracowaæ w zespole oraz pos³ugiwaæ siê jêzykiem obcym. Zatrudniamy najlepszych studentów i absol-
wentów wy¿szych uczelni, którzy maj¹ zapa³ do pog³êbiania wiedzy. 
Capgemini oferuje mo¿liwoœæ czerpania ze zgromadzonych przez lata wiedzy i doœwiadczeñ, zdobycia doœwiadczenia w 
wielokulturowym œrodowisku w miêdzynarodowej firmie. Mo¿esz staæ siê czêœci¹ spo³ecznoœci Capgemini o otwartej kul-
turze, w której cenione s¹ takie wartoœci jak profesjonalizm, innowacyjnoœæ, wzajemne zaufanie.
Rekrutacjê prowadzimy przez ca³y rok

recruitmentITO.pl@capgemini.com  recruitmentBPO@capgemini.com
www.pl.capgemini.com/careers

Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.  
Bran¿a/Sektor: IT/Help Desk/Wielojêzykowa obs³uga Klienta

Fujitsu, które posiada filiê £odzi, rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ operacyjn¹ z pocz¹tkiem 2009 r. Centrum Us³ug Informatycznych 
opiera siê na dzia³alnoœci typu Service Desk, które œwiadczy wsparcie w zakresie IT dla klientów korporacyjnych z sektora us³ug 
finansowych, bankowoœci, telekomunikacji. 

Jeœli chcesz rozwij¹æ swoje kompetencje jêzykowe i zawodowe w profesjonalnym œrodowisku miêdzynarodowej firmy,  aplikacje
prosimy wysy³aæ na adres: 

lub skontaktu siê z nami:
Fujitsu Technology Solutions Sp. zo.o. z siedzib¹ w Warszawie, 
Biuro w  £ódzi, ul. Fabryczna 17. 
Kontakt: +48  42 271 30 01
Web: ts.fujitsu.com

                                                                                                               

Plany rozwojowe to ok. 500 miejsc pracy w ci¹gu 3 lat od rozpoczêcia dzia³alnoœci. W przeci¹gu najbli¿szego roku Fujitsu 
planuje zatrudniæ ponad 100 osób, g³ównie znaj¹cych biegle europejskie jêzyki obce, takie jak angielski, niemiecki, 
w³oski, francuski, rosyjski, wêgierski, czeski, s³owacki, hiszpañski, portugalski, norweski, duñski, szwedzki, holenderski.

Dla nas nie liczy siê papier tylko Twoje umiejêtnoœci. Jeœli znasz biegle jêzyki obce, nie wahaj siê spe³niaæ swoich ambicji 
zawodowych i marzeñ. Praca w Fujitsu mo¿e byæ dla Ciebie pocz¹tkiem kariery!

hr.lodz@ts.fujitsu.com

PROFILE PRACODAWCÓWPROFILE PRACODAWCÓW

26



Steria Polska Sp. z o.o.        
Bran¿a / Sektor:  IT  Outsourcing & Consulting

Siedziba w Polsce: Katowice (250 pracowników)
Lokalizacja: Katowice, Uniwersytecka 13, budynek Altus
Liczba pracowników na œwiecie: 19000
Oddzia³y na œwiecie: Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Niemcy, Indie, Luksemburg, Maroko, Norwegia, Polska, Singapur, 
Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania 

Aplikuj i zaprezentuj swoje kompetencje jêzykowe:

                                                                                                                                                     

Planowane przyjêcia w 2011 roku: 
Stanowiska dla absolwentów: Konsultant Helpdesk, Agent Monitoringu
Stanowiska wymagaj¹ce doœwiadczenia: Deweloper, Administrator Systemów i Sieci, Tester Oprogramowania
Profil kandydata: preferowani absolwenci kierunków lingwistycznych lub technicznych
Jêzyki: francuski, angielski, niemiecki

Osobom ze znajomoœci¹ jêzyków obcych, nie posiadaj¹cym doœwiadczenia w bran¿y IT, zapewniamy wszelkie 
niezbêdne szkolenia.

ponad 100

http://www.steria.com
rekrutacja@steria.com
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PROFILE UCZELNIPROFILE UCZELNI

Kujawsko – Pomorska Szko³a Wy¿sza w Bydgoszczy   

Wydzia³ Filologiczny ( studia licencjackie, system stacjonarny i niestacjonarny):
› filologia angielska › filologia rosyjska
› filologia hiszpañska › filologia germañska

Adres: Kujawsko – Pomorska Szko³a Wy¿sza w Bydgoszczy
           ul. M.Piotrowskiego 12-14
           85-098 Bydgoszcz

Kontakt: tel.: +48  52 322 03 22, +48 52 339 30 21
Email: rekrutacja@kpws.edu.pl
Strona: www.kpws.edu.pl

Adres: Dziekanat Wydzia³u Filologicznego
            ul. Toruñska 55-57
            85-098 Bydgoszcz

Kontakt: tel.: +48 52 371 48 55
Email: fa@kpsw.edu.pl

Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu   

Wydzia³ Filologiczny:
› filologia angielska › japonistyka
› filologia ba³kañska › filologia klasyczna
› europeistyka z filologi¹ w³osk¹ › filologia romañska
› filologia germañska › filologia rosyjska
› hellenistyka › filologia w³oska

Adres: Uniwersytet Miko³aja Kopernika
           ul. Gagarina 33
           87-100 Toruñ
Kontakt: tel.: +48 56 611 40 10
Email: kontakt@umk.pl
Strona: www.umk.pl

Adres: Biuro Karier UMK
ul. Gagarina 33
87-100 Toruñ
Kontakt: tel.: +48 56 611 46 43
Email: biurokarier@umk.pl
Strona: www.biurokarier.umk.pl

Województwo Kujawsko-Pomorskie
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 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego         
                                                      
Wydzia³y Filologiczne: 

› filologia angielska na Wydziale Nauk Humanistycznych
› International Tourism na Wydziale Stosunków Miêdzynarodowych
› International Business Studies na Wydziale Stosunków Miêdzynarodowych: studia licencjackie 
  o profilu ekonomicznym

Adres: Biuro Karier Krakowskiej Akademii im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego
           ul. Gustawa Herlinga – Gruziñskiego 1
           30-705 Kraków
           Bud. A, pok. A013

Kontakt: tel.: +48 12 252 45 11, +48 12 252 44 00, +48 12 292 62 16
Email:  biuro.karier@afm.edu.pl, iso@afm.edu.pl, rekrutacja@afm.edu.pl
Strona: www.biurokarier.ka.edu.pl, www.ka.edu.pl, www.itourism.edu.pl.
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Województwo Ma³opolskie

Województwo Lubelskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II                              

Wydzia³ Nauk Humanistycznych: 
› filologia angielska › filologia polska
› filologia germañska › filologia romañska
› filologia klasyczna › filologia s³owiañska (specjalnoœæ ukraiñska, 
› filologia niderlandzka   specjalnoœæ rosyjska).

Adres: Katolicki Uniwersystet Lubelski Jana Paw³a II
Al. Rac³awickie 14
20-950 Lublin

Kontakt: tel.: +48 81 445 41 01
Email: kul@kul.pl
Strona: www.kul.pl

Adres: Biuro Karier KUL
           Al. Rac³awickie 14
           20-950 Lublin

Kontakt: tel.: +48 81 445 43 71
Email: kariera@kul.pl
Strona: www.kul.pl/biurokarier
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 Uniwersytet Rzeszowski 

› Instytut Filologii Polskiej › Instytut Filologii Germañskiej
› Instytut Filologii Angielskiej › Instytut Filologii Rosyjskiej

Adres: Biuro Karier UR
           Al. Rejtana 16c
           35-959 Rzeszów
Kontakt: tel.: +48 17 872 10 27, fax: +48 872 10 92
Email: kariera@univ.rzeszow.pl, bibk@univ.rzeszow.pl
Strona: www.kariera.univ.rzeszow.pl, www.univ.rzeszow.pl

Województwo Mazowieckie

 Uniwersytet Warszawski  

Wydzia³ Filologiczny:
› filologia angielska › filologia klasyczna        › filologia rosyjska
› filologia ba³tystyka › filologia romañska        › filologia ugrofiñska
› filologia bia³oruska › filologia nowogrecka        › filologia w³oska
› filologia germañska

Adres: Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
           Krakowskie Przedmieœcie 32
           00-927 Warszawa

Kontakt: tel.: +48 22 552 07 63
Email: biurokarier@adm.uw.edu.pl
Strona: www.biurokarier.uw.edu.pl

  Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej    

Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje 
interdyscyplinarne studia humanistyczne w Warszawie, Wroc³awiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. 
Od 14 lat uczelnia jest jednym z najwa¿niejszych oœrodków studiów psychologicznych w kraju.  

Wydzia³ Filologiczny:

› filologia angielska › filologia skandynawska
  Specjalizacje:   Specjalizacje:
    - kulturoznawcza     - t³umaczeniowa
    - t³umaczeniowa     - filmoznawcza
    - jêzyk angielski w biznesie     - kulturoznawczo-ekologiczna
    - jêzyk angielski w technologiach informacyjnych
    - kulturoznawczo-poznawcza
    - nauczycielska

› iberystyka › italianistyka
  Specjalizacje:   Specjalizacje:
    - literaturoznawczo-kulturoznawcza     - komunikacyjno-biznesowa
    - t³umaczeniowa     - nauczycielska

Adres: Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej
Ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt: tel.: +48 22 517 96 11, +48 22 517 96 35
Email: rekrutacja@swps.edu.pl
Strona: www.swps.pl,  www.cpik.swps.edu.pl.



 Uniwersytet £ódzki

Wydzia³ Filologiczny:
› filologia angielska › 
› filologia angielska i zast. komp. › filologia po³udniowos³owiañska (bu³garski, serbski)
› filologia germañska › filologia klasyczna z nowo¿ytn¹ kultur¹ i sztuk¹ 
› filologia germañska z informatyk¹   œródziemnomorsk¹
› filologia germañska z jêzykiem angielskim › filologia rosyjska
› filologia romañska z jêzykami: hiszpañskim, › filologia rosyjska w biznesie
w³oskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim › filologia rosyjska w turystyce

› filologia w³oska
Adres: Wydzia³ Filologiczny

al. Koœciuszki 65
90-514 £ódŸ

Kontakt: tel.: +48 42 665 52 53, +48 42 665 52 60
Email: filolog@uni.lodz.pl
Strona: www.filolog.uni.lodz.pl

Adres: Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu £ódzkiego
           ul. Lumumby 14 pok. 5
           91-404 £ódz

Kontakt: tel.: +48 42 665 53 39
Email: biurokarier@uni.lodz.pl
Strona: www.biurokarier.uni.lodz.pl

 

Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach

Wydzia³ Filologiczny:
› filologia klasyczna › filologia romañska
› filologia angielska › filologia w³oska
› filologia germañska › filologia hiszpañska
› filologia rosyjska › filologia s³owiañska (bu³garski, chorwacki,

  macedoñski, serbski, s³owacki, s³oweñski)
Adres:  Uniwersytet Œl¹ski Instytut Filologiczny
            ul. Grota Roweckiego 5
            41-200 Sosnowiec

Kontakt: tel.: +48 32 364 08 28, fax: +48 32 364 08 30
Email: germanistyka@us.edu.pl,  ijrit@us.edu.pl

Adres: Centrum Obs³ugi Studenta, Biuro Karier UŒ
          ul. Bankowa 12A

40-007 Katowice

Kontakt: tel.: +48 32 359 19 82
Email: bk@us.edu.pl
Strona: www.us.edu.pl, www.bk.us.edu.pl

 Akademia Techniczno-Humanistycza w Bielsku Bia³ej                                                   

Wydzia³ Filologiczny:
› filologia angielska › filologia hiszpañska

› filologia s³owiañska (chorwacki, czeski, rosyjski, s³oweñski)

Adres: Akademia Techniczno-Humanistycza w Bielsku Bia³ej
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Bia³a

Kontakt: tel.: +48 33 82 79 349 
Strona: www.biurokarier.ath.bielsko.pl, www.ath.bielsko.pl

filologia hiszpañska i amerykanistyka filologiczna

Województwo Œl¹skie / Dolnoœl¹skie
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 Uniwersytet Wroc³awski   

› Instytut Filologii Angielskiej   › Instytut Filologii Niderlandzkiej
› Instytut Filologii Germañskiej   › Instytut Studiów Klasycznych
› Instytut Studiów Œródziemnomorskich i Orientalnych   › Instytut Filologii S³owiañskiej

Adres: Uniwersytet Wroc³awski Informacja Filologiczna
pl. Biskupa Nankiera 15
50-140 Wroc³aw

Kontakt:  tel.: +48 71 375 26 46
Strona: www.uni.wroc.pl

Adres: Miêdzyuczelniane Biuro Karier Uniwersytetu Wroc³awskiego
ul. Szczytnicka 11
50-382 Wroc³aw

Kontakt: tel.: +48 71 375 71 31
Strona: www.careers.uni.wroc.pl

 Œl¹ska Szko³a Jêzyków Obcych Ekonomicznych      
 
jednostka pozawydzia³owa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

Profile jêzykowe:
› angielski › hiszpañski › rosyjski
› francuski › niemiecki › w³oski

Œl¹ska Szko³a Jêzyków Obcych Ekonomicznych uzyska³a licencjê na przeprowadzanie egzaminów
 jako autoryzowane centrum egzaminacyjne:

› z j. niemieckiego wspólnie z ICC -, ZD, ZDfB, 
› z j. angielskiego wspólnie z kapitu³¹ egzaminacyjn¹ Londyñskiej Izby Handlowo-Przemy-

                  s³owej - London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
› z j. francuskiego wspólnie z Parysk¹ Izb¹ Handlowo-Przemys³ow¹ – CCIP
› z j. rosyjskiego wspólnie z TELC
› z j. w³oskiego wspólnie z Uniwersytetem w Sienie. 

Adres: Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

Kontakt: tel.: +48 32 257 77 90
Email: kancelaria@ae.katowice.pl
Strona: www.ae.katowice.pl

 Wy¿sza Szko³a Filologiczna we Wroc³awiu 

Uczelnia oferuje studia licencjackie i magisterskie o profilu jêzykowym:
› anglistyka › hispanistyka
› germanistyka › amerykanistyka
› italianistyka › jêzyk+jêzyk (studia równoleg³e)

Adres: Wy¿sza Szko³a Filologiczna we Wroc³awiu
ul. Sienkiewicza 32
50-335 Wroc³aw

Kontakt: tel.: +48 71 328 14 14
Email: wsf@wsf.edu.pl
Strona: www.wsf.edu.pl
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  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wydzia³ Filologiczny:
› filologia angielska › filologia rumuñska › filologia w³oska
› filologia germañska › filologia duñska › arabistyka
› filologia niderlandzka › filologia norweska › hebraistyka
› filologia rosyjska › filologia fiñska › turkologia
› filologia ukraiñska › filologia koreañska › indologia
› filologia hiszpañska › filologia wietnamsko-tajska › japonistyka
› filologia wêgierska › filologia indonezyjsko-malajaska › sinologia
› filologia romañska › filologia nowogrecka › ugrofinistyka
› filologia portugalska

Adres: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza  w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznañ

Kontakt: tel.: +48 61 829 40 00
Strona: www.amu.edu.pl

Biuro Karier UAM
ul. Zwierzyniecka 7c
60-813 Poznañ

Kontakt: tel.: +48 61 829 24 28
Email: bkarier@amu.edu.pl
Strona: www.biurokarier.amu.edu.pl
        

 Uniwersytet Szczeciñski                                                                                                                  

› Instytut Filologii Germañskiej › Instytut Filologii Angielskiej
› Instytut Filologii S³owiañskiej › Instytut Filologii Romañskiej

Adres:  Wydzia³ Filologiczny Uniwersytetu Szczeciñskiego
Al. Piastów 40
70-065 Szczecin

Kontakt: tel.: +48 91 444 27 01
Email: magda.herman@univ.szczecin.pl

Adres: Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczeciñskiego
ul. Malczewskiego 10-12 pok.123

Kontakt: tel.: +48 91 444 36 85
Email: abk@univ.szczecin.pl
Strona: www.abk.univ.szczecin.pl

Województwo Wielkopolskie

Województwo Zachodniopomorskie / Pomorskie
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 Uniwersytet Gdañski    

Wydzia³ Filologiczny:
› amerykanistyka › filologia romañska › slawistyka 
› filologia angielska  › filologia rosyjska › rosjoznawstwo 
› filologia germañska › skandynawistyka › lingwistyka stosowana  
› filologia klasyczna

Adres: UNIWERSYTET GDAÑSKI
            ul. Ba¿yñskiego 1a
            80-952 Gdañsk, 
Strona: www.ug.edu.pl

Adres: Dziekanat Wydzia³u Filologicznego:
            ul. Wita Stwosza 55 
            80-952 Gdañsk

Kontakt: tel.: +48 58 523 2 196
Email: dziekanat@fil.ug.gda.pl

Adres: Biuro Karier Uniwersytetu Gdañskiego
            ul. Armii Krajowej 110
            81-824 Sopot

Kontakt: tel.: +48 58 52 31 207
Email: biurokarier@ug.edu.pl 
Strona: www.biurokarier.ug.edu.pl 
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Marzec 2011

4 -6/03/11 TARGI EDUKACYJNE AMU Poznañ / MTP,  
ul. G³ogowska paw. 3 i 
3 A

www.wse.amu.edu.pl

7/03/11 AKADEMIA ROZWOJU i  
PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w 
Poznaniu
Wydzia³ Nauk 
Politycznych i 
Dziennikarstwa  
ul. Umultowska 89a 
CAMPUS MORASKO.

www.biurokarier.amu.edu.pl

8/03/11 Targi Pracy Uniwersytet 
Jagielloñski, 
AUDITORIUM 
MAXIMUM  
ul.Krupnicza 33, Kraków

www.targi-pracy.pl

7-17/03/11 Festiwal Republika 
FEMENINA II

Fundacja Sfera www.fundacjasfera.org

XIII Edycja 
Ogólnopolskich 
TARGÓW 
EDYKACYJNYCH 

Fundacja VIRIBUS 

UNITIS, Hala 
widowiskowo-
sportowa  SPODEK  w 

www.fundacja.katowice.pl

13 Targi Edukacyjne w 
Krakowie

Targi w Krakowie Sp. z  
o.o

www.targi.krakow.pl

VII Targi Pracy Uniwersytet 
Rzeszowski, budynek 
g³ówny, ul. Rejtana 16c 

www.kariera.univ.rzeszow.pl  
Kontakt: +48 17 872 10 27

DNI KARIERY Uniwersytet Miko³aja 
Kopernika w Toruniu

www. biurokarier.umk.pl
email: biurokarier@umk.pl

DNI KARIERY Uniwersytet Gdañski, 
Wydzia³ Ekonomiczny 
UG, ul. Armii Krajowej 
119/181 Sopot

www.dnikariery.pl

Podkarpackie TARGI  
EDUKACYJNE 

HALA Centrum 
Sportowo-
Widowiskowego  
ul. Podpromie 10 
Rzeszów

www.targirzeszowskie.pl

Festiwal Nauki i Sztuki Biuro Poznañskiego 
Festiwalu Nauki i 
Sztuki

www.biurokarier.amu.edu.pl

VI Edycja Targów Pracy  
Pomorza Zachodniego

Uniwersytet 
SzczeciñskI  
HALA MOSRiR 
ul. Narutowicza 17 
Szczecin

www.us.szc.pl
abk@univ.szczecin. pl

8-10/03/11

23-25/03/11

23/03/11

23/03/11

24/03/11

29-30/03/11

29-31/03/11

30/03/11

KALENDARIUM IMPREZ JÊZYKOWYCH KALENDARIUM IMPREZ JÊZYKOWYCH 
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11-15/04/11 XVI Uniwersyteckie 
Spotkania z Rynkiem 
Pracy 

Uniwersytet 
Warszawski
Kampus Ochota, 
Wydzia³ zarz¹dzania, 
Kampus G³ówny przy 
Krakowskim 
Przedmieœciu.

www.spotkania.uw.edu.pl

14/04/11 13 Beskidzkie FORUM 
PRACY 

ATH w Bielsku Bia³ej www.biurokarier.ath.bielsko.pl

19/04/11 Targi Pracy: „ Wybierz  
lepszy start w 
przysz³oœæ”.

Biuro Karier 
Uniwersytetu 
Pedagogicznego w 
Krakowie, budynek 
g³ówny Uczelni
ul. Podchor¹¿ych 2 
(Aula)

www.up.krakow.pl/targipracy

kwiecieñ 2011 „Kawiarenki zawodowe" 
 spotkania  
z reprezentantami 
ró¿nych zawodów  
i bran¿.

KUL Lublin,
 Al. Rac³awickie 14 
Lublin

www.kul.pl
kontakt: +48 81 445 39 42

Maj  2011

Maj 2011 VI Uczelniane Dni Biura 
karier

Kujawsko-Pomorska  
Szko³a Wy¿sza 

www.kpws.edu.pl

10/05/11 Dzieñ Jêzyka 
Niderlandzkiego

KUL 
Al. Rac³awicka 14 
Lublin

www.kul.pl
kontakt: +48 81 445 39 42

28-29/05/11 Ogólnopolskie 
Warsztaty 
Translatorskie

Akademia Techniczno-
Humanistyczna w 
Bielsku Bia³ej, Filologia 
S³owiañska

www.warsztaty.translatorskie.prv.pl
www.slawistyka .ath.bielsko.pl

Maj 2011 WIRTUALNE TARGI  
PRACY 

Uniwersytet Gdañski www. biurokarier.ug.edu.pl

Maj 2011 Cykl warsztatów  
„ Dobry start na rynku 
pracy”.

KUL
 Al.Rac³awickie 14 
Lublin

www.kul.pl
kontakt: +48 81 445 39 42

GigaCon Organizator: SW  
Konferencje
ul. Bokserska 1
02-682 Warszawa

Czerwiec  2011

7/06/11 IV TARGI PRACY:  
Z ochot¹ do pracy

URZ¥D PRACY m .ST. 
Warszawy, hala 
Oœrodka Sportu 
i Rekreacji  
ul. Nowowiejska 37 b

www.urzadochota.waw.pl

11/06/11 Targi Kariera IT  
GigaCon Wroc³aw

Organizator : SW 
Konferencje
ul. Bokserska 1
02-682 Warszawa

www.targikarierait.pl

Kwiecieñ  2011

6-7/04/11 Poznañskie Targi  
Przedsiêbiorczoœci

Urz¹d Miasta Poznañ www.poznan.pl/msp
www.biurokarier.amu.edu.pl

9/04/11 Targi Kariera IT  £ódŸ Hotel Andel's www.targikarierait.pl
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PaŸdziernik  2011

20/10/11 Targi Pracy i Promocji  
Pracodawców 
OFFEerty

www.kpws.edu.pl
kontakt: +48 52 322 03 22

PaŸdziernik 2011 Prezentacja profili 
KARIERY: stoisko na  
wybranym Wydziale 
UŒ.

Biuro Karier 
Uniwersytetu 
Œl¹skiego

www.us.edu.pl
email: iwa.wscislo@us.edu.pl
kontakt: +48 32 359 20 32

Listopad 2011

17/11/11 VII Studenckie Targi KUL Lublin,
Al. Rac³awickie 14

www.kul.pl
kontakt: +48 81 445 39 42

Listopad 2011 IV Œwiatowy Tydzieñ 
Przedsiêbiorczoœci

Kujawsko-Pomorska  
Szko³a Wy¿sza w 
Bydgoszczy

www.kpws.edu.pl

Listopad 2011 MILKROUND – 
Wczesna Rekrutacja: 
prezentacja ofert 
praktyk

Biuro Karier 
Uniwersytetu Miko³aja 
Kopernika w Toruniu

www.biurokarier.umk.pl
email: biurokarier@umk.pl

Listopad Targi Kariera IT  
GigaCon Gdañsk

Organizator : SW 
Konferencje
ul. Bokserska 1
02-682 Warszawa

www.targikarierait.pl

Grudzieñ  2011

Grudzieñ 2011 Cykl spotkañ z 
przedsiêbiorcami pt. 
„Zostañ swoim  
szefem”.

KUL Lublin
Al.Rac³awickie 14 
Lublin

www.kul.pl
kontakt: +48 81 445 39 42

24/09/11 Europejski Dzieñ 
Jêzyków

Goethe-Institut w 
Krakowie 

www.edj.krakow.pl

Wrzesieñ   2011

( wspó³organizator )

Kujawsko Pomorska  
Szko³a Wy¿sza w 
Bydgoszczy  
sala konferencyjna

 Stadionu Zawisza
 ul. Gdañska 163

 

  

Lipiec 2011 WAKACJE  z karier¹  
Cykl wakacyjnych 
szkoleñ, poœwiêconych 
rozwojowi 
umiejêtnoœci miêkkich, 
zarz¹dzaniu sob¹ w 
czasie, autoprezentacji.

Centrum  Obs³ugi 
Studenta 
Uniwersytetu 
Œl¹skiego

www.us.edu.pl
email: iwa.wcislo@us.edu.pl
kontakt: +48 32 359 20 32

Lipiec-Sierpieñ   2011

15-22/07/11 V Sympozjum Letnie i 
Konferencja Rozwoju 
Profesjonalnego 
Miêdzynarodowego 
Instytutu Komunikologii 
 na Œl¹sku  

Wy¿sza Szko³a  
Filologiczna we 
Wroc³awiu

www.wsf .edu.pl

Pracy i Praktyk
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