
Oferta współpracy dla pracodawców
z Akademickim Biurem Karier 
Polsko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych



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

ponad 6000 studentów.



OFERUJEMY:

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



Studia drugiego stopnia, magisterskie:
•  Wydział Informatyki
•  Wydział Zarządzania Informacją
•  Wydział Sztuki Nowych Mediów – Grafika 

Komputerowa
•  Studia doktorskie
•  Studia podyplomowe
•  Kursy on-line
•  Program MBA



Prowadzimy politykę otwartych drzwi  dla 
studentów i pracodawców.

Naszą misją jest stworzenie przestrzeni  na 
spotkanie kompetencji naszych studentów 
z potrzebami biznesowymi  współpracujących 
z nami firm.



Usługi dla pracodawców



Publikacja ofert praktyk, staży i pracy na 
Portalu Akademickiego Biura Karier PJATK

• bezpłatna rejestracja konta pracodawcy oraz publikacja 
ofert

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

• możliwość zamieszczenia logo, danych kontaktowych 
i krótkiej charakterystyki działalności
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https://abk.pjwstk.edu.pl/biuro-karier/konto-pracodawcy/rejestracja
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Publikacja ofert praktyk, staży i pracy 
(poziom entry level) na Facebooku 
Akademickiego Biura Karier

• możliwość zamieszczenia pełnej oferty ze zdjęciem
• bezpłatna publikacja ofert
• oferty prosimy przesyłać na adres 
biurokarier@pjwstk.edu.pl w formie, którą możemy 
zamieścić na Facebooku
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Wsparcie doradców dla pracodawców

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

• wsparcie w merytorycznej analizie tematów wydarzeń 
dla studentów PJATK

• możliwość konsultacji organizacji praktyk i staży
• wsparcie przy dopasowaniu oferty współpracy do profilu 
studenta PJATK

kontakt: biurokarier@pja.edu.pl 3

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
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https://www.facebook.com/BiuroKarierPJATK


Stoiska rekrutacyjne - promocja ofert praktyk, 
staży i pracy 

• możliwość organizacji stoiska rekrutacyjnego dla  
studentów PJATK na uczelni bądź w formie online

• dodatkowa promocja wydarzenia na Portalu Biura Karier, 
na Facebooku oraz dystrybucja plakatów rekrutacyjnych
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Promocja ogłoszeń na telebimie na terenie 
uczelni

• odpłatny rodzaj promocji ogłoszeń o pracę 
• wyświetlanie w formie prezentacji wybranych ogłoszeń 
o pracę przez 2 tygodnie na terenie uczelni
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Targi Pracy 

• możliwość udziału w Targach Pracy PJATK (dodatkowa 
oferta dostępna dla pracodawców)

• promocja wydarzenia na stronie www.pja.edu.pl , 
Facebooku 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 7

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


Współpraca z ambasadorami marki pracodawcy
 

• 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)
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Zapraszamy do kontaktu

Akademickie Biuro Karier PJATK
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

kom. +48 511 956 812
tel. 22 58 44 588
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/

