
Oferta współpracy dla 
pracodawców
z Akademickim Biurem Karier 
@PJATK 



Polsko-Japońska Akademia Technik 
Komputerowych

Charakterystyka uczelni i dane 
liczbowe



Polsko-Japońska Akademia Technik 
Komputerowych (PJATK) została założona 
w 1994 we współpracy z rządem Japonii. 

Od początku działalności PJATK kładzie 
szczególny nacisk na wysokiej jakości 
kształcenie specjalistów związanych z branżą IT
https://www.pja.edu.pl/

https://www.pja.edu.pl/


Obecnie na wszystkich wydziałach studiuje łącznie 
5400 studentów

Studia pierwszego stopnia, inżynierskie oraz licencjackie:
 Wydział Informatyki
 Wydział Zarządzania Informacją  
 Wydział Sztuki Nowych Mediów – Grafika Komputerowa
 Wydział Sztuki Nowych Mediów – Architektura Wnętrz
 Wydział Kultury Japonii



Prowadzimy również
Studia drugiego stopnia, magisterskie: 
 Wydział Informatyki
 Wydział Zarządzania Informacją  
 Wydział Sztuki Nowych Mediów – Grafika Komputerowa

Studia doktorskie
Studia podyplomowe
Kursy on-line oraz Program MBA

Naszą uczelnię jako dotąd ukończyło przeszło 8000 absolwentów



Katalog usług dla 
pracodawców



Prowadzimy politykę otwartych drzwi 
dla studentów i pracodawców.

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni 
na spotkanie kompetencji naszych 

studentów z potrzebami biznesowymi 
współpracujących z nami 

pracodawców.



Publikacja ofert praktyk, staży i pracy @PJATK
Portal Akademickiego Biura Karier PJATK

• Bezpłatna rejestracja konta pracodawcy
• https://abk.pjwstk.edu.pl/biuro-karier/konto-

pracodawcy/rejestracja

• Możliwość zamieszczenia logo, danych kontaktowych i krótkiej 
charakterystyki działalności

• Bezpłatna publikacja ofert dla studentów i absolwentów

https://abk.pjwstk.edu.pl/biuro-karier/konto-pracodawcy/rejestracja


Wsparcie doradców dla pracodawców 

• Bezpłatna analiza ogłoszeń praktyk, staży i pracy pod kątem profilu 
studenta PJATK

• Możliwość konsultacji organizacji praktyk i staży
• Wsparcie przy dopasowaniu oferty współpracy do profilu studenta 

PJATK

Kontakt: biurokarier@pja.edu.pl

https://abk.pjwstk.edu.pl/biuro-karier/konto-pracodawcy/logowanie


Promocja wydarzeń oraz ofert praktyk, staży i pracy 
@PJATK

• Bezpłatna publikacja wydarzeń, szkoleń, warsztatów
• oraz ofert skierowanych do studentów i absolwentów PJATK
• https://www.facebook.com/BiuroKarierPJATK

https://www.facebook.com/BiuroKarierPJATK


Promocja wydarzeń oraz ofert praktyk, staży i pracy 
@PJATK

• Bezpłatna możliwość dystrybucji plakatów promujących wydarzenia, 
szkolenia, warsztaty skierowane do studentów

• oraz ofert skierowanych do studentów i absolwentów PJATK
• Dodatkowo możliwość wyświetlania ofert w wersji elektronicznej 

w holu głównym



Stoiska rekrutacyjne - promocja ofert praktyk, staży i pracy 
@PJATK

• Bezpłatna możliwość organizacji stoiska rekrutacyjnego dla 
studentów PJATK

• Możliwość organizacji stoiska rekrutacyjnego również dla studentów 
studiów zaocznych w weekendy

• Dodatkowa promocja wydarzenia na Portalu Biura Karier, na FB oraz 
dystrybucja plakatów rekrutacyjnych



Targi Pracy @PJATK

• Bezpłatny udział dla pracodawców w jesiennych oraz wiosennych 
Targach Pracy (stoisko 2m2)

• Promocja wydarzenia na stronie www.pja.edu.pl FB 
BiuroKarierPJATK oraz Portalu Biura Karier 

• Możliwość dystrybucji plakatów rekrutacyjnych oraz materiałów 
w wersji elektronicznej promujących obecność pracodawcy na 
wydarzeniu

• Możliwość organizacji wydarzeń towarzyszących na Targach Pracy

http://www.pja.edu.pl/


Wsparcie przy rekrutacji ambasador marki pracodawcy
@PJATK

• Wsparcie pracodawcy przy rekrutacji ambasadora marki
• Wsparcie ambasadora marki w działaniach na uczelni
• Promocja wydarzeń organizowanych przez ambasadora marki 

i pracodawcę na uczelni (social media, komunikacja on-line oraz 
materiały promocyjne w wersji tradycyjnej i elektronicznej)



Oferta dla najaktywniejszych pracodawców we współpracy 
z Akademickim Biurem Karier @PJATK

• Najaktywniejszym pracodawcom współpracującym z Akademickim 
Biurem Karier @PJATK oferujemy możliwość indywidualnego 
dopasowania form wsparcia rekrutacyjnego, promocyjnego oraz 
employer brandingowego

• Dodatkowo możliwość zamieszczenia logo na Portalu Akademickiego 
Biura Karier w sekcji Współpracujemy z…



Oferta wparcia Akademickiego Biura Karier @PJATK

• Jeżeli chcą Państwo, aby nasi pracownicy lepiej zrozumieli Państwa 
cele biznesowe, charakterystykę działania oraz potrzeby 
rekrutacyjnie, to chętnie skorzystają z Państwa oferty spotkania w 
firmie, w wydarzeniu bądź szkoleniu.

• Jeżeli chcą Państwo zaangażować się w uatrakcyjnienie naszej oferty 
skierowanej do studentów oraz zaproponować nam materiały na 
temat rozwoju osobistego i kariery lub udostępnić gadżety 
promujące Państwa firmę wśród studentów, zapraszamy do 
kontaktu.



Zapraszamy do kontaktu

Akademickie Biuro Karier PJATK
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

+48 511 956 812
ul. Koszykowa 86, Warszawa

biurokarier@pja.edu.pl
https://abk.pjwstk.edu.pl/kontakt

https://www.facebook.com/BiuroKarierPJATK/

https://abk.pjwstk.edu.pl/kontakt
https://abk.pjwstk.edu.pl/kontakt
https://www.facebook.com/BiuroKarierPJATK/

