
2018
XII GIEŁDA PROMOCJI 
03-04 GRUDZIEŃ

OSIĄGNĄŁEŚ SUKCES
POTRZEBUJESZ NOWYCH ZASOBÓW
STUDENCI I ABSOLWENCI POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ  CZEKAJĄ NA CIEBIE
GIEŁDA PROMOCJI TO SZANSA NA WSPÓŁPRACĘ NIE TYLKO Z UCZELNIĄ
ALE RÓWNIEŻ Z INNYMI FIRMAMI, KTÓRE TAK JAK TY OSIĄGNEŁY SUKCES

KOSZTY UCZESTNICTWA:
2

MAŁY BOKS (4m ) 1500 PLN 
2

DUŻY BOKS (6m ) 2500 PLN 
PANEL DYSKUSYJNY (do 20 min dla zainteresowanych) 

INFORMACJE:
Zarząd Główny Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej
ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa
tel/fax:  34 325 02 53, kom.512 283 157, 512 283 155
swpc@adm.pcz.czest.pl (Jolanta Sacharczuk)

robert.ulewicz@wz.pcz.pl (Robert Ulewicz tel. 601 541 609)

info@degropol.pl (Zygmunt Bogulak - tel. 792 330 730) 

Stowarzyszenie Wychowanków
Politechniki Częstochowskiej

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY 
KRZYSZTOFA MATYJASZCZYKA



GIEŁDA PROMOCJI 
To inicjatywa mająca na celu utrzymanie i zacieśnienie więzi z wychowankami 
Politechniki Częstochowskiej i podtrzymanie ducha wspólnoty społeczności 
akademickiej z Absolwentami.  Jest to doskonała okazja do zaprezentowania 
osiągnięć zawodowych wychowanków Politechniki Częstochowskiej ale również firm
które szukają nowych pracowników i partnerów.  
Dla studentów stwarza możliwość spotkania z potencjalnymi pracodawcami, 
a pracodawcom – wybór spośród tych, którzy najlepiej dowodzą wysokiego 
poziomu kształcenia w Naszej Uczelni. Uczniowie szkół średnich naocznie mogą 
przekonać się o tym, że wiedza zdobyta na Politechnice Częstochowskiej może 
zapewnić sukces zawodowy i warto na niej studiować. 
Giełda Promocji jest platformą współpracy nie tylko pomiędzy absolwentami ale 
również  firmami, które poprzez wyminę informacji i kontaktów mogą tworzyć
nowe projekty biznesowe z korzyścią dla wszystkich uczestników Giełdy Promocji.
Giełda Promocji jest także informacją dla potencjalnych pracowników jakie 
kompetencje potrzebne są na rynku, a dla uczelni w jakie kompetencje i umiejętności 
należy wyposażyć absolwentów PCz aby powtórzyli sukces swoich starczych kolegów.  

Oferta  Giełdy Promocji skierowana jest nie tylko do wychowanków PCz ale również 
do wszystkich firm zainteresowanych chęcią wymiany doświadczeń, pozyskaniem przyszłych 
kadr, zawarciem nowych kontaktów biznesowych, a także współpracą ze Stowarzyszeniem 
Wychowanków i Politechniką w realizacji projektów naukowych i biznesowych. 
Stowarzyszenie oraz Politechnika otwarte są na różne formy współpracy, 
a także sugestie dotyczące procesu kształcenia. Jeśli potrzebujesz dobrego pracownika 
powiedz nam jakich kompetencji i umiejętności od niego oczekujesz.

W roku 2018 Giełda Promocji organizowana jest po raz 12, na przestrzeni tych lat
mieliśmy ponad 400 wystawców.

W tym roku zapraszamy TWOJĄ FIRMĘ abyś również  TY miał szansę poznać nowych 
lub spotkać już znanych parterów biznesowych oraz studentów i absolwentów PCz. 

http://swpcz.vip.pcz.pl


