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SERWISY

Studia, uczelnie wyższe

Ocena: 1 głos

Nowy portal z pracą. Uniwersytet pomaga
studentom

Uniwersytet w Białymstoku oficjalnie uruchamia w środę portal studia-praca.uwb.edu.pl dzięki,

któremu studenci i absolwenci bezpośrednio będą się mogli kontaktować z potencjalnymi

pracodawcami

Pełna nazwa przedsięwzięcia brzmi: "Nowoczesne i efektywne

kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami", a jego twórcami są

naukowcy z wydziału matematyki i informatyki Uniwersytetu w

Białymstoku. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach

EFS - podjęte w jego ramach działania kosztować będą w sumie ponad

3 mln zł.

Studentom i absolwentom portal pomoże w znalezieniu pracy okresowej,

stażu a nawet pracy na stałe. Firmom ułatwi znalezienie nowych,

pełnych energii pracowników.

- Lokalnym firmom zależy na świeżej, dobrze wykształconej kadrze.

Chcą, by wykształcenie i kwalifikacje absolwentów odpowiadały

zapotrzebowaniom rynku pracy - dodaje Krzysztof Popowski z wydziału matematyki i informatyki Uniwersytetu

w Białymstoku pracuje przy tym projekcie.

Pracodawca zamieszcza ogłoszenie, precyzuje jakiego poszukuje pracownika i z jakimi kwalifikacjami, student

natomiast wypełnia CV. Jego dane nie będą podawane do publicznej wiadomości, jawne będą tylko te, które

zechce o sobie zamieścić - dotyczące szkoleń, zainteresowań, kwalifikacji czy wykształcenia.

Na stronie może się zarejestrować każdy pracodawca z Polski i student lub absolwent Uniwersytetu w

Białymstoku, który nie dłużej niż dwa lata temu ukończył uczelnię.

Przedsięwzięcie pod hasłem "Studia - praca szybkie łącze" realizowane będzie do 2011 roku. W sumie

skorzysta z niego kilka tysięcy studentów, ponad 300 nauczycieli akademickich i - co ważne - 200

przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

Zajrzyj na portal www.studia-praca.uwb.edu.pl
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Stronka bardzo fajna. Doskonały pomysł, żeby do 2011 roku ponad 300nauczycieli akademickich znalazło

sobie pracę przez internet. »
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Felieton. Zaczynamy tydzień. U stóp brzęczą kajdany

Lokalna miłość bliźniego. Kampania społeczna

Przystanek Młodzi. Białystok - tu nie ma "zmuły" [WIDEO]

Lubińskie ciemności to problem Zagłębia. Jaga wygrywa

Dni otwarte w białostockich szkołach średnich
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Czy Centrum Haffnera w
Sopocie to Makabryła?
Bryła.pl, serwis o architekturze,

organizuje kolejną edycję Makabryły,

czyli "corocznego konkursu na najgorszą

realizację architektoniczną ostatniego

roku". Wśród dziesięciu kandydatów jest... Centrum

Haffnera w Sopocie

Odbudują kolej wąskotorową na Śląsku
Wytupali prof. Piotrowskiego, europosła PiS
Tramwajem do uczelni Rydzyka. Kto zapłaci?
Młode Miasto. Miało być światowo. Będzie...

Szybki sposób na wymarzone wczasy
sprawdź

3 kroki do najlepszych wakacji
sprawdź

Najszybsza droga do udanych wakacji
sprawdź

Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz
20% taniej!
sprawdź

Bądź na bieżąco - ściągnij
rozszerzenie Gazeta.pl!
sprawdź

EDarling - Serwis randkowy z testem
osobowości!
sprawdź
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Konkurs rozstrzygnięty. Podlaska Marka ...

Białystok przetestuje autobusy na gaz. ...

Premiera pierwszego białostockiego ...

Lubińskie ciemności to problem Zagłębia. ...

Przystanek Młodzi. Białystok - tu nie ma ...

Ortopeda z sercem na dłoni. Nagroda im. ...
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