Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Dzień Kariery , 11.04.2019 r., godz. 9.30-11.30
Zapisy*: do 05.04. 2019 r.: biurokarier@pwsz.com.pl, tel. 74 641 92 34

Tytuł

Godzina

Miejsce

Zostań Poliglotą
„MY ENGLISH PROJECT” – konkurs języka angielskiego*

8.30-11.30
8.30-9.00, 9.10-9.30,
9.45-10.15, 10.30-11.00

budynek A, sala 118

9.30-10.30

budynek B, sala 121

9.30-11.30

budynek B, sala 105

9.30-10.15

budynek B, sala 222

10.00 -11.00

budynek B, laboratorium
logistyczne, sala 202/203

„Jak dobrze znasz swoje Państwo?”*

10.15-11.15

budynek B, sala 120

„Źródła tworzenia prawa w Polsce” – wykład otwarty

10.00 -10.45

budynek B, sala 301

„What’s your English IQ?” – quiz językowy
Zostań Przedsiębiorcą
„Sprawdź swoją przedsiębiorczość” –Turniej przedsiębiorczości*
Turniej EURO CASH – gra planszowa: sprawdź się w grze o milion! Kupuj, sprzedawaj, inwestuj.
Obracaj akcjami, nieruchomościami, stwórz własny biznes i wygraj. Rozwijaj inteligencję finansową.*
,,ABC przedsiębiorcy. Ulgi dla osób, rozpoczynających działalność gospodarczą”
Zostań Logistykiem
„Sprawdź swoją wiedzę z zakresu logistyki” –Logisticus – quiz*

budynek B, sala 104

Zostań Prawnikiem

Zostań Urzędnikiem/Nauczycielem/Pedagogiem
9.00 - etap 1: eliminacje
„AS-y ortografii” – konkurs ortograficzny o nagrodę Rektora PWSZ w Wałbrzychu*
10.30 - etap 2: finał
Powtórka przed maturą – quiz z wiedzy ogólnej (j. polski, matematyka, fizyka, chemia, historia, wos,
8.30-11.30
etyka, filozofia, geografia)
Zostań Technikiem dentystycznym/ Stomatologiem
„Nie tylko zębami człowiek żyje – technik dentystyczny po godzinach”

budynek A, 120
budynek A, korytarz

8.00-11.00

budynek B, pracownia TD
sala 32

8.30-11.30

budynek B, pracownie
kosmetologiczne, sala 118/119

Zostań Kosmetologiem
„20 zabiegów kosmetologicznych na 20-lecie PWSZ”

„RED CARPET GLOW” – III Mistrzostwa Wizażu PWSZ w Wałbrzychu o tytuł Mistrzyni Wizażu PWSZ
8.30-11.30
2019
Zostań Architektem wnętrz/Projektantem
Cad Decor: „Pierwszy krok do kariery architekta wnętrz: PROJEKT I WIZUALIZACJA POKOJU
8.30-9.30
DZIENNEGO w 60 min!”*
Wirtualna rzeczywistość (okulary VR) „Od pomysłu do wirtualnej rzeczywistości” – oglądamy efekt
8.30-11.30
naszej pracy z modelem pokoju dziennego
9.00-10.00
„Perspektywa w rysunku – nic trudnego” – warsztaty z rysunku*
10.30-11.30
„Przenieś świat wirtualny w rzeczywistość” – druk 3D (Zortrax)
8.30-11.30
„Każdy może zostać mistrzem wizualizacji” – prezentacja studentów Architektury Wnętrz
8.30-11.30
Zostań Chemikiem/Biologiem/Przyrodnikiem
„Czy te oczy mogą kłamać?” – warsztaty chemiczne*
9.00-10.15
„Tajemnice zimnego ognia” – warsztaty chemiczne*
10.30-11.30
„Dopalacze, fakty, kary, monitoring” – wykład otwarty*
9.00-10.00
Zostań Pielęgniarką/Fizjoterapeutą/Lekarzem
„Zdrowie kochamy – więc o nie dbamy”: pomiary antropometryczne
(RR, HR, SPO2, poziom glikemii, Index BMI, wzrost, waga)

8.30-11.30

„Zdrowie kochamy – więc o nie dbamy”: profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka jąder – nauka
samobadania, opieka nad noworodkiem, wykonanie EKG

8.30-11.30

„Znasz swój organizm?” – quiz o zdrowiu

8.30-11.30
Zostań Inspektorem BHP/ Ratownikiem medycznym
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – mini kurs z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
8.30-11.30
zakończony testem i ćwiczeniami praktycznymi na fantomie
Vademecum BHP, Rozpoznanie zagrożeń w środowisku – pokazy

8.30-11.30

budynek B, korytarz
budynek B, pracownia
komputerowa, sala 201
budynek B, sala 122
budynek B, pracownia
plastyczna „Aquarium”
budynek B, sala 122
budynek B, korytarz
budynek A, lab. chemiczne
budynek A, lab. chemiczne
budynek B, sala 120,
budynek B,
pracownia pielęgniarska,
sala 102
budynek B,
pracownia pielęgniarska,
sala 102 A
budynek B, korytarz
budynek B, korytarz
budynek B, korytarz

Ale najpierw zostań … studentem PWSZ w Wałbrzychu!
Przyjdź, zapytaj, dowiedz się o warunkach i terminach rekrutacji:
PUNKT INFORMACYJNO-REKRUTACYJNY PWSZ: budynek B, stoisko oraz budynek C, namiot
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Gra terenowa PWSZ – „Outdoor Campus”

8.30-11.30

namiot PWSZ, dziedziniec PWSZ

Targi pracy, staży i praktyk krajowych i zagranicznych

8.30-11.30

budynek C, Auditorium Novum

Pokazy: Ratownictwo GOPR – Transport/Spedycja – Służby wojskowe

8.30-11.30

dziedziniec PWSZ

Foto-budka „Złota Oprawa”

8.30-11.30

budynek B

Stoisko wodne – Wałbrzyskie Wodociągi – „Dobra woda z kranu”

8.30-11.30

budynek B

