OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY
W UNIWERSYTECIE PAPIESKIM
JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Warsztaty
„Zarządzanie czasem –
jak poskromić uciekające
minuty”
Data: 21.10.2014 r.
Godziny: 09:00 – 13:00
Miejsce: ul. Franciszkańska 1, Kraków, sala 113

Warsztaty „Zarządzanie czasem – jak poskromić uciekające minuty” skierowane jest do
młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. Ich celem jest nauka skutecznego
zarządzania swoim czasem, w odniesieniu do bieżących zadań, zmiany specyfiki nauki na
studiach, a potem w poruszaniu się po rynku pracy i w końcu samej pracy. Warsztaty
będą doskonalić umiejętność organizacji zadań, pokażą jak planować swój dzień, naukę
i pracę, a także jakie błędy często popełniamy w zarządzaniu swoim czasem.
ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES E-MAILOWY:
biurokarier@upjp2.edu.pl
(w mailu proszę podać imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 18 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
Zajęcia będą uruchomione przy zebraniu odpowiedniej liczby osób chętnych, o czym poinformujemy Państwa
mailowo w dniu 19.10.2014 r.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY
W UNIWERSYTECIE PAPIESKIM
JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Warsztaty
„Zarządzanie czasem –
jak poskromić uciekające
minuty”
Data: 22.10.2014 r.
Godziny: 09:00 – 13:00
Miejsce: ul. Franciszkańska 1, Kraków, sala 113
Warsztaty „Zarządzanie czasem – jak poskromić uciekające minuty”
skierowane jest do studentów. Ich celem jest nauka skutecznego
zarządzania swoim czasem, w odniesieniu do bieżących zadań,
studiowania, poruszania się po rynku pracy i w końcu samej pracy.
Warsztaty będą doskonalić umiejętność organizacji zadań, pokażą jak
planować swój dzień, naukę i pracę, a także jakie błędy często popełniamy
w zarządzaniu swoim czasem.
ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES E-MAILOWY:
biurokarier@upjp2.edu.pl
(w mailu proszę podać imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 19 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
Zajęcia będą uruchomione przy zebraniu odpowiedniej liczby osób chętnych, o czym
poinformujemy Państwa mailowo w dniu 20.10.2014 r.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY
W UNIWERSYTECIE PAPIESKIM
JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Warsztaty
„Nowe w mediach – warsztaty
dziennikarstwa
telewizyjnego i nowych mediów –
w aspekcie autoprezentacji”
Data: 22.10.2014 r.
Godziny: 10:00 – 18:00
Miejsce: ul. Franciszkańska 1, Kraków, Sala Telewizyjna
Celem intensywnego kursu z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego i nowych mediów jest
zapoznanie uczestników metodami i technikami pracy w zmieniającym się środowisku
medialnym. Współczesny rynek wykorzystuje coraz więcej technik multimedialnych we
wszystkich branżach. W związku z tym pracownicy powinni czuć się swobodnie
w wyszukiwaniu i publikowaniu informacji w nowych kanałach komunikacji – przede wszystkim
on-line. Kanały te wykorzystują nie tylko treść pisaną ale, przede wszystkim, multimedia ze
szczególnym uwzględnianiem form audio-wizualnych. Uczestnik warsztatów otrzyma niezbędne
wskazówki nie tylko z zakresu dziennikarstwa i mediów ale także autoprezentacji, wystąpień
publicznych, komunikacji międzyludzkiej i społecznej. Część teoretyczna warsztatów pozwoli
uczestnikom poznać trendy współczesnych zmian w mediach elektronicznych, pracę z kamerą –
od produkcji, przez organizację nagrania, wykorzystanie sprzętu, po realizację materiału.
Zostaną omówione m.in. techniki przeprowadzania wywiadu, zdobywania informacji
i wykorzystywania nowych medialnych kanałów w pracy. W części praktycznej uczestnicy będą
mogli pod okiem fachowców stworzyć swój własny materiał telewizyjny, przeprowadzić nagranie
studyjne i zobaczyć na czym polega sztuka montażu materiału wideo. Dodatkowo każdy
z uczestników nagra swój własny stand-up, który będzie mógł wykorzystywać w swoim portfolio.
W czasie zajęć praktycznych uczestnicy stworzą również strategię działań promocyjnych
z wykorzystaniem nowych mediów i kanałów komunikacji poznanych wcześniej w części
teoretycznej.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES E-MAILOWY:
biurokarier@upjp2.edu.pl
(w mailu proszę podać imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 19 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
Zajęcia będą uruchomione przy zebraniu odpowiedniej liczby osób chętnych, o czym poinformujemy
Państwa mailowo w dniu 20.10.2014 r.

Planwarsztatów:
10.00 – 11.30
Podstawy
dziennikarstwa
telewizyjnego,
omówienie
teoretyczne i analiza wybranych multimediów
Dyskusja
11.30 – 11.45
Przerwa kawowa
11.45. – 13.15
Wpływ nowych mediów na formy dziennikarstwa
telewizyjnego, nowe kanały komunikacji, nowe media i ich
wykorzystywanie
13.15 – 14.00
Przerwa obiadowa
14.00 – 16.00
Warsztaty telewizyjne, prezentacja studia telewizyjnego,
omówienie koncepcji materiałów, realizacja nagrań
(w zależności od pogody; studio lub plener)
16.00 – 16.15
Przerwa
16.15 – 18.00
Przegląd i analiza nagranych materiałów, montaż
i omówienie
Dyskusja
Stworzenie strategii promocyjnej stworzonych materiałów
z wykorzystaniem technik nowych mediów.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY
W UNIWERSYTECIE PAPIESKIM
JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Warsztaty
„Argumentacja przepustką
do sukcesu”
Data: 23.10.2014 r.
Godziny: 13:15 – 17:00
Miejsce: ul. Franciszkańska 1, Kraków, sala 113
Celem warsztatów jest wzmocnienie miękkich kompetencji, które są podczas
prezentacji własnej oferty na rynku pracy. Warsztaty dotyczyć będą szeroko
rozumianej argumentacji w procesie rekrutacji, jednak nabyte umiejętności będę
również wartościowe w dalszym przebiegu kariery i w życiu osobistym.
Skoncentrujemy się zwłaszcza na: analizie i identyfikacji podstawowych typów
argumentacji i chwytów perswazyjnych, wywieraniu presji w argumentacji,
pokażemy pewne fakty i mity dotyczące mowy ciała oraz spróbujemy przygotować
dobre CV z punktu widzenia argumentacji. Organizator warsztatów: Wydział
Filozoficzny UPJPII i Biuro Karier UPJPII.

ZGŁOSZENIA PROSZĘ WYSYŁAĆ NA ADRES E-MAILOWY:
biurokarier@upjp2.edu.pl
(w mailu proszę podać imię, nazwisko, telefon, adres e-mail)

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 20 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
Zajęcia będą uruchomione przy zebraniu odpowiedniej liczby osób chętnych, o czym
poinformujemy Państwa mailowo w dniu 21.10.2014 r.

