
Szanowni Państwo,  
pragniemy poinformować, że we wtorek 29 listopada 2022 w godzinach 12:00-16:00 w sali 101 
odbędzie się seminarium Zintegrowany System Kwalifikacji i uczenie się przez całe życie jako 
odpowiedź na potrzeby nowoczesnego rynku pracy zorganizowane we współpracy z Instytutem 
Badań Edukacyjnych, na którym wystąpi przedstawiciel IBE dr inż. Dominika Sokulska oraz Starsze 
Specjalistki ds. Rekrutacji w wiodącej na rynku korporacji międzynarodowej.   
W programie spotkania znajdują się zagadnienia oscylujące wokół uczenia się przez całe życie; 
dobrych praktyk na rynku pracy, kompetencji przyszłości i studiowania jako elementu zdobywania 
kwalifikacji i kompetencji. Podczas seminarium wystąpią także przedstawiciele jednego z kół 
naukowych działających przy IFS UWr.   
Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z korzyściami płynącymi z realizacji projektów i 
przedsięwzięć studenckich oraz poznać ich wpływ na budowanie przyszłej kariery zawodowej. Celem 
spotkania jest także wskazanie studentom filologom potrzeby ciągłego uczenia się, pomoc w 
sprecyzowaniu drogi zdobywania kwalifikacji oraz przedstawienie kompetencji pozaakademickich 
niezbędnych do tego, by zaistnieć na rynku pracy.  
 
UWAGA! 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc (100) obowiązują wcześniejsze zapisy. Proszę oczekiwać 

odpowiedzi o zakwalifikowaniu na spotkanie. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z 

instytucją zewnętrzną, dlatego zapisanie się na seminarium równoznaczne jest z obecnością w 

godz. 12:00-16:00. Organizatorzy nie przewidują udziału w pojedynczych blokach spotkania. 

Podyktowane jest to wymogami formalnymi i koniecznością złożenia raportu z przebiegu 

seminarium instytucjom nadrzędnym.  

Osoby obecne na spotkaniu otrzymają potwierdzenie udziału, wystawione na podstawie listy 

obecności,  usprawiedliwiające ich nieobecność w trakcie zajęć odbywających się we wskazanym 

terminie w IFS.  

Formularz zapisów: https://forms.office.com/r/JzVyGb1vtH 

 
*Poniżej program ramowy seminarium. 
 
  

Zintegrowany System Kwalifikacji i uczenie się przez całe życie 
 jako odpowiedź na potrzeby nowoczesnego rynku pracy 

  

12:00 - 
12:05 

Powitanie 
Przedstawiciel zespołu dyrektorskiego IFS, Uniwersytet Wrocławski 
dr inż. Dominika Sokulska, Instytut Badań Edukacyjnych 

12:05 - 
13:00 

Kompetencje przyszłości - dobre praktyki na rynku pracy 
Monika Stopka i Małgorzata Minorczyk, Starsze Specjalistki ds. Rekrutacji w wiodącej na 
rynku korporacji międzynarodowej 

13:00 - 
13:15 

Dyskusja 

13:15 - 
13:30 

Przerwa 

https://forms.office.com/r/JzVyGb1vtH


13:30 - 
14:15 

Zintegrowany System Kwalifikacji odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. 
dr inż. Dominika Sokulska, Instytut Badań Edukacyjnych 

14:15 - 
14:45 

Studiowanie - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji. Koło naukowe jako element 
budowania ścieżki kariery zawodowej. 
Wiktoria Tomasik i Marcin Bielak, Studenckie Koło Naukowe WroSlawianie, Uniwersytet 
Wrocławski 

14:45 - 
15:00 

Przerwa 

15:00 - 
15:15 

Kwalifikacje językowe a rynek pracy dla filologów -  
dr Katarzyna Martyniuk i dr Katarzyna Kordas-Shaginyan, Uniwersytet Wrocławski 

15:15 - 
16:00 

Zawody przyszłości - praca w grupach 
dr inż. Dominika Sokulska, Instytut Badań Edukacyjnych 

 
 

 

 


