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Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji Studenckich Targów 
Pracy i Praktyk na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, 

które odbędą się  26 listopada 2014 roku,  
w godzinach 10.00 -14.00  

w Collegium Jana Pawła II. 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został laureatem IV edycji 

Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" - 2014  

i otrzymał certyfikat "Uczelnia Liderów". Program "Uczelnia Liderów" wskazuje 

uczelnie wyższe, które kształcą absolwentów dobrze przygotowanych do pracy zawodowej - 

twórczych i kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.  

W uzasadnieniu do wyróżnienia zaakcentowano spójny, wieloelementowy  

i kompleksowy system zapewniania jakości kształcenia oraz programy kształcenia 

przewidujące rozliczne formy aktywizacji studentów i poszerzania ich kompetencji. Jako silną 

stronę uczelni wskazano także wszechstronną aktywność akademickiego biura karier, 

wyraźnie wykraczającą poza standard ukształtowany przez tradycję i polską praktykę 

akademicką. 

 

Zapraszamy Państwa do udziału  w X edycji Studenckich Targów Pracy  

i Praktyk. Wydarzenie to stwarza możliwość  bezpośredniego spotkania się ze 

studentami i absolwentami KUL-u oraz innych lubelskich uczelni wyższych, którzy 

rokrocznie licznie uczestniczą w organizowanej przez nas inicjatywie. 

Wystawcy mają do dyspozycji niezabudowaną przestrzeń na zorganizowanie stoiska 

oraz standardowe wyposażenie (stół, dwa krzesła). Stoisko może zostać dodatkowo 

wyposażone w gniazdko elektryczne o napięciu 230V oraz dostęp do WiFi. Udział w targach 

jest bezpłatny. 
W ramach cyklu szkoleń towarzyszących targom 

istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów z różnej 

tematyki (np. z obszaru umiejętności niezbędnych na 

danym stanowisku pracy). 

 

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu  

w organizacji Studenckich Targów Pracy i Praktyk 

postanowiliśmy przygotować dla Państwa również  

i w tej edycji ofertę sponsorską. Dzięki niej zyskują 

Państwo możliwość dodatkowego promowania się  

w trakcie organizacji i przebiegu inicjatywy oraz 

możliwość lepszego zapisania się w świadomości 

uczestników Targów. Szczegółową ofertę przedstawiamy 

na następnej stronie. 

 

Zachęcamy Państwa do udziału w X edycji 

Studenckich Targów Pracy i Praktyk w charakterze 

Partnera lub Partnera Wspierającego. Jesteśmy 

przekonani, że inwestycja ta zaprocentuje lepszym postrzeganiem w środowisku 

akademickim Państwa firmy, jako pracodawcy zainteresowanego potencjałem 

studentów i absolwentów lubelskich uczelni wyższych. 

ZAPROSZENIE 

 

Plakat poprzedniej edycji Targów  
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Przyznany tytuł Partner 

 

Partner 
Wspierający 

 

Kwota sponsoringu netto  500 zł 1 000 zł 

Umieszczenie logo firmy na materiałach 
promocyjnych z uwzględnieniem 
przyznanego tytułu 

TAK TAK 

Promocja w sieci 

Umieszczenie podlinkowanego  logo firmy 
na stronie internetowej Biura Karier KUL  

listopad i grudzień  
listopad –  

marzec 

Baner prezentujący firmę jako pracodawcę 
na stronie www Biura Karier KUL 

NIE 
przez okres jednego 
wybranego miesiąca  

Umieszczenie linku do strony firmy na 
fanpage’u Biura Karier KUL na portalu 
Facebook (ponad 1800 użytkowników)  

listopad i grudzień 
(łącznie 2 posty)  

listopad –  
luty 

(łącznie 4 posty) 

Logo firmy w stopce newslettera Biura 
Karier KUL, przy okazji informacji o Targach 
(ok. 6 000 osób) 

NIE TAK 

Logo firmy w stopce informacji dot. X edycji 
Studenckich Targów Pracy i Praktyk w 
aktualnościach na platformie internetowej 
eKUL  

NIE TAK 

Promocja na materiałach drukowanych 

wymienienie firmy jako partnera na  
plakatach (200 sztuk) 

TAK TAK 

Umieszczenie loga firmy na  kolorowej 
teczce formatu A4 rozdawanej w trakcie 
targów (600 szt.) 

TAK 
(na tyle teczki) 

TAK 
(na froncie i tyle teczki) 

 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. 

 
 

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin  

Główny Gmach KUL, pok. 131 

tel. (81) 445 41 71; fax. (081) 445 43 77 

e- mail: kariera@kul.pl 

www.kul.pl/biurokarier 

Oferta sponsorska Oferta sponsorska 2014 

 


