
 

 

 

 
PIĄTEK - 2 października 2015 r. 

TARGI EDUKACYJNE 
 

SALA MIEJSKA 

10:00-10:10 Powitanie gości 

10:10-10:20 Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery – prezentacja p. Beata Dudzińska – 

Zastępca Prezydenta Miasta Piły 

10:20-10:35 Polska premiera pilskiego startupu. 

10:35-11:00 Praktyka i teoria - duet dobrze skomponowany - dr inż. Piotr Gorzelańczyk – 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 

11:00-11:20 Jak zostać policjantem? - Szkoła Policji w Pile 

11:40-11:50  MBA czy doktorat? Albo MBA czy studia podyplomowe. Który wybór lepszy? - 

Wydział Gospodarki i Techniki w Pile 

11:50-12:00 Zamknięcie konferencji. 

 

SALA „ZIELONA” 

Monika Lisiecka – Pracownia Innowacji 

„Linia życia” – spot o dopalaczach – Kampania KPP w Pile 

10:00-10:45 Młodzi otwarci na świat: jak zdobywać kompetencje i doświadczenie? –  
Jakie wyzwania czekają młodzież po szkole ponadgimnazjalnej?; oczekiwania 

otoczenia a moje aspiracje; nie czekaj, zacznij już dziś – sposoby zdobywania 

kompetencji i doświadczenia. 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

 

SALA „FIOLETOWA” 

10:00 – 11:00  Czas na zmiany? - warsztaty z elementami coachingu- Emilia Lewicka-Kalka – 

PWSZ w Pile 

11:00 – 12:00 Akademii Młodych Odkrywców PWSZ w Pile. 
Dlaczego się lubimy? Dlaczego się kłócimy? Kilka porad dla nerwusów. - prof. 

nadzw. dr hab. Wojciech Maliszewski 

12:00 – 12:30 Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej – Wydział Gospodarki i Techniki w 

Pile 

 

SALA „BEŻOWA” 

Anna Oleszczyk – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 

„Linia życia” – spot o dopalaczach – Kampania KPP w Pile 

10:00-10:45 Gimnazjalisto – co dalej? Poznaj siebie, wybierz zawód i szkołę.” –  

Wybierając zawód i szkołę, warto poznać samego siebie tj. dokonać analizy 

własnych zdolności, zainteresowań, osobowości i systemu wartości. Znając siebie 

łatwiej dokonać właściwego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

11:00-11:45 

12:00-12:45 

13:00-13:45 

 
 
 



 

 

 

SOBOTA - 3 października 2015 r. 
TARGI PRACY I KARIERY 

 

SALA MIEJSKA 

10:00-10:10 Powitanie gości 

10:10-10:20 Pilskie Subregionalne Targi Pracy i Kariery – prezentacja p. Beata Dudzińska – Zastępca 

Prezydenta Miasta Piły 

10:20-10:50 „Start up pomysł na siebie i na biznes. Przykłady pozyskiwania finansowania start upów”  

- spotkanie z Arkadiuszem Skuzą – promocja książki oraz start upów. 

10:50-11:10 Polska premiera pilskiego startupu. 

11:10-11:40 Dobre praktyki w przygotowaniu zawodowym - Klaster edukacyjny  - Pomorska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna 

11:40-11:50 Podsumowanie Targów i zamknięcie konferencji. 

 

SALA „ZIELONA” 

10:00-10:45 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w j. angielskim – warsztaty prowadzone 

przez szkołę językową Leader School Piła 

11:00-11:45 Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w j. niemieckim - warsztaty prowadzone 

przez szkołę językową Leader School Piła 

12:00-12:45 Formy edukacji pozaszkolnej – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile  

 

SALA „FIOLETOWA” 

10:00-10:50 Moja pierwsza e-firma,  czyli Internet jako pole działania dla przedsiębiorczych. Czyli jak i 

czym się kierować by założyć po godzinach firmę działającą przez internet. Dowiesz się o 

rodzaju zatrudnienia w firmach internetowych oraz jak planować i stosować strategie 

ukierunkowane na sukces. Porozmawiamy także o tym co jest łatwiejsze do wykonania 

biznes w Internecie czy Internet w biznesie. – Adam Pioch 

11:00-11:50 Czy Ty masz jakieś sensowne nawyki? 
Nawyki są jak kula śnieżna, która w efekcie może uruchomić lawinę....Przyjdź na wykład a 

usłyszysz kilka prostych pytań które od razu sobie zadasz by poznać swoje nawyki. Dowiesz 

się czy już masz nawyki sukcesu czy porażki, czy masz nawyki bogactwa czy biedy, czy masz 

nawyki sportowca czy kanapowca. Dowiesz się także które Twoje "zachowania" i jak 

wpływają znacząco na Twoją przyszłość. Dowiesz się także jakie nawyki warto wykształcić i 

pielęgnować by osiągać częściej sukcesy. – Adam Pioch 

12:00-13:00 „Jak rekrutować pracowników?” – Wydział Gospodarki i Techniki w Pile 

 

 

SALA „BEŻOWA” 

10:00-13:00 "Warsztaty Scrum Lego Game" -  STX  Next  

 

Warsztat, podczas którego doświadczysz, jak wygląda Scrum w praktyce. Nauczysz się 

metodyki zarządzania sobą, projektem, czasem i zadaniami poprzez budowanie miasta z 

klocków lego. Kto z nas nie ma ochoty na powrót do dzieciństwa? A co, jeśli możemy go 

połączyć ze zdobyciem konkretnej wiedzy nt. najnowocześniejszej metodyki zarządzania? 
 

 

Skontaktuj się z nami! 
Masz pytania? Chcesz zapisać się na warsztaty? Zadzwoń lub napisz do nas! 

www.targi-pracy.inwestpark.pila.pl                


