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Hanna Kozicka

Organizacja Inżynierskich Targów Pracy 2016 była dla BEST-u Gdańsk wielką przyjem-
nością i wyzwaniem. Dziękujemy za Państwa wkład w ten sukces, za jaki uważamy 
tegoroczną, VII już edycję. Mamy nadzieję, że udało nam się spełnić Państwa ocze-
kiwania i dzięki naszemu wydarzeniu znaleźli Państwo odpowiednich kandydatów 
na miejsca pracy.

Wsparcie, jakiego udziela nam cała Politechnika Gdańska, pokazuje, że docenia 
nasze działania, mające na celu przybliżenie środowiska akademickiego i gospo-
darczego. Nadrzędnym celem, który przyświeca nam przy organizacji wydarzenia 
jest zapewnienie różnorodnej i bogatej oferty dla studentów wszystkich wydziałów, 
ze szczególnym naciskiem na kierunki inżynierskie.

Dziękujemy także za chęć współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Mamy nadzieję,
że będą Państwo zainteresowani dalszymi wspólnymi działaniami, biorąc pod uwagę 
partnerską relację, która jest dla nas zobowiązaniem do utrzymania dobrych stosunk-
ów w przyszłych latach. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie słowa i uwagi, które pozwa-
lają nam ulepszać nasze usługi, jak i dostosować się do potrzeb studentów i firm. Już 
teraz chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Inżynierskich Targach Pracy 2017.

Bez Państwa udziału i wsparcia nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, dlatego 
z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy i zapewniamy, że Stowarzyszenie Studentów 
BEST Gdańsk dołoży wszelkich starań, aby przyszła edycja okazała jeszcze większym 
sukcesem, z którego korzyści czerpać będą wszystkie strony



GDANSKGDANSK

Podczas VII edycji Inżynierskich Targów Pracy studenci mogli skorzystać ze strefy 
konsultacji CV zorganizowanej przez Fundację Integralia oraz Pracuj.pl. Dzię-
ki obecności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przybliżyliśmy 
zainteresowanym temat zakładania własnej działalności gospodarczej.

W ciągu dwóch dni, 16 i 17 marca na dziedzińcach Gmachu Głównego 
Politechniki Gdańskiej wystawiły się 52 firmy z różnych branż, a także 
organizacje i instytucje. Poniżej mogą Państwo poznać pełną listę 
wystawców.



PROMOCJA

• billboard w centrum miasta
• billboard LED przy CH Manhattan
• 500 plakatów na terenie Politechniki Gdańskiej oraz 

akademików
• 5000 katalogów wystawców rozdanych studentom
• 5000 ulotek dystrybuowanych na terenie PG
• bannery na 3 przystankach tramwajowych
• 100 ekranów komputerów - tapety, grafiki
• 15 telewizorów i wyświetlaczy na wszystkich wy-

działach PG - tapety, grafiki, pokaz slajdów

MEDIA

• radio ESKA Trójmiasto - wywiad i 
zapowiedzi na 2 tygodnie przed 
wydarzeniem

• relacja w lokalnym dzienniku 
Eska Trójmiasto

• TVP3 Gdańsk - relacja w głównym 
wydaniu Panoramy

• wywiad w wieczornym wydaniu 
Panoramy

• pomorska.tv - video relacja z wy-
darzenia

• trojmiasto.tv - informacje o wy-
darzeniu na stronie głównej w 
sekcji - Patronaty

• 2 artykułu dotyczące wydarzenia
• radio SAR
• godzinny wywiad przed wydarze-

niem w audycji podwieczorek
• relacja LIVE w trakcie ITP
• media studenckie ogólnopolskie 

- notki i artykułu w sekcjach pod 
patronatem oraz w wydaniach 
Targowych

FACEBOOK
•  liczba odbiorców w tygodniu poprzedzającym 

wydarzenie - 35 000 osób

W tym roku zanotowaliśmy największą frekwencję, jaka kiedykolwiek miała miejsce na tym wydarze-
niu, co jest zasługą dużej kampanii promocyjnej. W naszych materiałach graficznych staraliśmy się 
podkreślać, że ITP trwają 2 dni i każdego z nich są inne firmy. Na kilka dni przed wydarzeniem pojawił 
się katalog wystawców, co umożliwiło studentom dokładne zapoznanie się z ofertą tegorocznych 
uczestników oraz przygotowanie się do wydarzenia. Dodatkowo wszystkie informacje pojawiały się 
na stronie internetowej Targów, która cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów



Plebiscyt Pracodawca dla Inżyniera

W tym roku Plebiscyt Pracodawca dla Inżyniera przeprowadzony został
w zupełnie nowej formie. Studenci każdego dnia wydarzenia mieli do dys-
pozycji formularz online, w którym oddawali głosy na, ich zdaniem, naj-
lepszego pracodawcę, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia
Inżynierskich Targów Pracy. Taka forma głosowania oraz zachęcenie do 
oddawania głosów poprzez cenne nagrody do wygrania dla studentów 
spotkała się z pozytywnym odzewem zarówno ze strony wystawców jak 
i studentów dodatkowo zwiększając interakcję pomiędzy obiema stronami. 

Wyniki Plebiscytu:
Dzień 1
1 miejsce: Intel
2 miejsce: RB
3 miejsce: Żywiec

Dzień 2
1 miejsce: RB
2 miejsce: Żywiec
3 miejsce: Intel



Nieodłączną częścią Inżynierskich Targów Pracy są warsztaty. Trwa-
ją one w tygodniu poprzedzajacym oraz podczas samego wydarze-
nia. Są to szkolenia i prelekcje skierowane do studentów, chcących 
nabyć nowe umiejętności, pogłębić lub uporządkować wiedzę. 
Tematy dotyczyły m.in. specyfikacji technicznych, budowania 
wizerunku i swojej kariery oraz umiejętności miękkich. Szkolenia były 
prowadzone przez specjalistów z całej Polski. Podczas warsztatów 
wystawcy dali studentom możliwość poznania rozwiązań inżynier-
skich, które są wykorzystywane w firmach. Zaprezentowano różne 
środowiska pracownicze.

Warsztaty odbyły się na tydzień przed wydarzeniem w dniach 7-15 
marca 2016 r. oraz podczas dwóch dni targów, 16 i 17 marca 2016 r. 
a  w z i ę ł o  w  n i c h  u d z i a ł  p o n a d  3 5 0  s t u d e n t ó w .  K a ż d y  m ó g ł
wybierać spośród szerokiej gamy 20 warsztatów: 11 zaproponowanych 
przez firmy oraz 9 przeprowadzonych przez prelegentów, m.in. psy-
chologów, doradców kariery, managerów i przedsiębiorców.

Warsztaty i szkolenia



Temat Prowadzący

Bolidem przez książkę - czy to możliwe? Iwona Solecka

Sesja szybko i bezboleśnie - od czego zacząć? Iwona Solecka

Jak Noblistka, który poszedł do więzienia, pomógł mi zro-
zumieć komputery. Piotr Marszałkowski

Tajniki rozmowy rekrutacyjnej. Kamila Czarnomska

Flow Hacking - uwolnij maksymalny potencjał umysłu! Rafał Cupiał

Flow Speaking - przemawiaj swobodnie, inspirująco i zu-
pełnie bez stresu! Rafał Cupiał

Couching kariery - aktywnie kreuję swoją przyszłość. Maria Rokita - Tarka

Zmotywowani efektywni. Joanna Kamińska

Rozmowa rekrutacyjna - naucz się mówić o sobie, buduj 
jasny i przekonujący komunikat dla pracodawcy. Agnieszka Klawikowska

Poznanie specyfikacji pracy działu Continous Improve-
ment na największym wydziale produkcyjnym fabryki. Reckitt Benckiser

Biuro Konstrukcyjne Michelin Polska S.A.

Życie programisty w praktyce - Atos Polska. Atos Polska

Testy rekrutacyjne. Procter and Gamble

Pamięć nieulotna nowej generacji - rewolucja w pro-
gramowaniu. Intel

Wszystko płynie, ale dokąd? - Projektowanie procesów 
biznesowych. Accenture

The secret to win an interview. State Street

Podstawy 5S, na bazie symulacji produkcji w fikcyjnym 
przedsiębiorstwie.

International Paper 
Kwidzyn

Ocena ryzyka. Ergo Hestia

Software Development 101: czyli czego nie dowiesz się na 
uczelni, a musisz wiedzieć w praktyce. UXPin

Dzień z życia Project Managera. Pekabex



Współpraca

Dzięki współpracy barterowej mogliśmy jeszcze bardziej podnieść 
rangę i prestiż wydarzenia oraz zachęcić studentów do udziału 
w Inżynierskich Targach Pracy 2016. Współpracowaliśmy z firmami 
takimi jak:



STUDENCI

UNIWERSYTET PARTNERZY

BEST Gdańsk jest jedną z największych grup lokalnych BEST-u oraz jedną 
z najprężniej działających organizacji studenckich na Politechnice 
Gdańskiej. Nasze szeregi zasila 60 studentów, którzy są przedstawicielami 
wszystkich 9 wydziałów Politechniki Gdańskiej. 



Organizując nasze projekty stawiamy na profesjonalizm, aby jak najlepiej wypełniać naszą 
misję.

Wśród naszych projektów znajdą Państwo między innymi:
●    Kurs Naukowy BEST Course

Kurs Naukowy jest corocznie organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk 
projektem, w którym bierze udział 20-25 studentów z najlepszych europejskich uczelni tech-
nicznych. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom rozwoju poprzez udział w zajęciach 
dydaktycznych oraz wizyty w firmach. Dzięki temu mogą oni rozwinąć swoje teoretyczne
i (przede wszystkim) praktyczne umiejętności inżynierskie. Tegoroczna edycja kursu będzie 
obejmowała zagadnienia związane z materiałoznawstwem i technologiami zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych.
Kontakt do koordynatora projektu: 
Joanna Grabowska, e-mail: joanna.grabowska@best.gdansk.pl, tel. 782 373 436

●   BEST Career Meeting

BEST Career Meeting to sprawdzony sposób na promocję ofert staży, praktyk oraz miejsc 
pracy, a także utrzymanie dobrego wizerunku firmy wśród studentów Politechniki Gdańskiej. 
Projekt ten jest cyklem spotkań z firmami, które przyjmą formę warsztatów, case study lub 
wizyty w firmie. W zeszłym roku w BEST Career Meeting udział wzięły firmy takie jak Accen-
ture, Asseco, Intel, Smurfit Kappa oraz Warbud. 
Kontakt do koordynatora projektu: 
Kamil Tatol, e-mail: kamil.tatol@best.gdansk.pl, tel. 664 193 852

• Ogólnopolski Konkurs Inżynierski EBEC

European BEST Engineering Competition (EBEC) jest konkursem skierowanym do studentów 
kierunków technicznych, podczas którego mają oni szansę wykorzystać w sposób niesz-
ablonowy wiedzę zdobytą podczas studiów. W Polsce jest on organizowany przez wszyst-
kie grupy lokalne BEST-u pod szyldem EBEC Poland. W tym roku odbędzie się już X Edycja 
Konkursu, w ramach której wyłonione zostaną dwa czteroosobowe zespoły, które będą 
reprezentować nasz kraj na Finale Europejskim w Belgradzie.

●     Forum Organizacji i Kół Akademickich FOKA

Projekt FOKA skierowany jest do studentów i maturzystów. Ma on na celu zapoznanie ich 
z kołami i organizacjami działającymi na Politechnice Gdańskiej oraz pobudzenie ich do 
rozwijania swoich pasji. Koła i organizacje mają możliwość zaprezentowania swojej działal-
ności i zachęcenia uczestników do wstąpienia w ich szeregi.

Odpowiedzi na Państwa pytania z przyjemnością udzieli:

Marcin Podlewski
e-mail: marcin.podlewski@best.gdansk.pl

tel.: +48 669 140 244


