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Ogólnopolski Tydzień Kariery 2012

Ponad 300 wydarzeń w 43 miejscowościach Małopolski – tak będzie wyglądał

IV Ogólnopolski Tydzień Kariery, który potrwa od 15 do 21 października. Już dziś młodzież,
studenci, absolwenci, osoby pracujące, bezrobotne i poszukujące pracy mogą wybrać coś
dla siebie z bogatej oferty, przygotowanej dla nich przez 33 instytucje.
Bezpłatne szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria, konsultacje ze specjalistami, targi edukacji
i pracy – to tylko niektóre z propozycji dla uczestników Tygodnia Kariery, który w tym roku odbywa
się pod hasłem: „Praca: zawód czy kompetencje?”
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, które jest inicjatorem
wydarzenia, zachęca do większego otwarcia się na wyzwania współczesnego rynku pracy
i zastanowienia się nad własnym potencjałem zawodowym. Co w kontekście drogi zawodowej ma
znaczenie kluczowe: zdobycie zawodu, czy gromadzenie wielu różnorodnych kompetencji? Czy
posiadane kompetencje odpowiadają wymaganiom rynku pracy? Kto ma szansę na sukces
w wymarzonym zawodzie?
Pełny harmonogram wydarzeń Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2012 w Małopolsce jest dostępny
na www.pociagdokariery.pl.
Organizatorami poszczególnych wydarzeń są powiatowe urzędy pracy, centra informacji
i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ochotnicze hufce pracy,
akademickie biura karier, centra kształcenia praktycznego, firmy prywatne oraz inni Partnerzy
Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego. Koordynatorem regionalnym OTK
2012 jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Patronat honorowy nad wydarzeniem w Małopolsce objął Marek Sowa – Marszałek Województwa
Małopolskiego.
Źródło: www.malopolska.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/15194.html
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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