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Najambitniejsi polscy studenci
Najlepsze firmy i instytucje z Polski
Uniwersytet w Cambridge, styczeń 2015

1 września 2014 roku
Szanowni Państwo,
Polskie Stowarzyszenie Studenckie na Uniwersytecie w Cambridge
(CU Polish Society) pragnie przedstawić nowy projekt networkingowo-biznesowy
pod nazwą Next Step: Poland skierowany do polskich studentów najlepszych
uczelni w Wielkiej Brytanii oraz przedstawicieli firm, instytucji naukowych
i rządowych w Polsce. Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim czynnego
udziału oraz do zaangażowania się we współorganizację tego przedsięwzięcia.
CU Polish Society stanowi platformę dla wymiany
myśli i rozwoju innowacyjnych rozwiązań poprzez integrację
Polonii reprezentującej szeroki wachlarz kierunków
naukowych. Nasze stowarzyszenie zrzesza ponad 200
polskich studentów oraz pracowników naukowych
Uniwersytetu w Cambridge. Jesteśmy zaangażowani w
promocję polskiej kultury i tradycji oraz środowisk
naukowych i biznesowych poprzez organizację licznych
konferencji i spotkań. Nie ograniczamy się do działalności
jedynie w Cambridge - aktywnie współpracujemy z polskimi
stowarzyszeniami na innych uniwersytetach m.in. na
Oksfordzie i LSE.
Chcielibyśmy, aby nasz nowy projekt Next Step: Poland, zaplanowany
na styczeń 2015 roku, był okazją do spotkania między polskimi studentami
Uniwersytetu w Cambridge oraz potencjalnymi pracodawcami Polaków
uczących się w mieście nad rzeką Cam. Z roku na rok rośnie liczba członków
CU Polish Society, którzy pragną zdobywać zawodowe doświadczenia w Polsce,
zdając sobie sprawę z coraz to większych możliwości rozwoju kariery, wzrostu
innowacyjności i prestiżu polskich firm i instytucji. Jednocześnie, informacje
na temat szczegółowej oferty pracy w Polsce nie są łatwo dostępne, a brytyjskie
centra kariery i rekrutingu szybciej docierają do najambitniejszych. Mamy
nadzieję dać polskim studentom możliwość wykazania się wiedzą na najwyższym
poziomie w świecie polskiego biznesu, nauki i administracji, a pracodawcom
ułatwić dostęp do najlepszych pracowników.

CU Polish Society może się pochwalić sukcesami przy organizacji
podobnych wydarzeń w tym 4. Kongresu Polskich Stowarzyszeń Studenckich
w 2010 roku, które zgromadziło ponad 150 studentów i znamienitych gości oraz
konferencji popularno-naukowej ‘Nauka. Polskie Perspektywy 2013’ dla ponad
200 przedstawicieli uczelni z Wielkiej Brytanii i całego świata. Współpracowaliśmy
między innymi z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Polską Ambasadą w Londynie, Boston Consulting Group,
czy Polską Akademią Nauk.
Mamy nadzieje, że zdecydują się Państwo zaangażować w projekt
Next Step: Poland, który będzie dużym krokiem na drodze ku zacieśnieniu
współpracy między polskimi studentami na Cambridge, a potencjalnymi
pracodawcami w kraju. Więcej o tych możliwościach i sposobie organizacji
wydarzenia można przeczytać na kolejnych stronach naszej broszury
informacyjnej.
Z wyrazami szacunku,
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Next Step: Poland wzorujemy na spotkaniach rekrutacyjnych na najwyższym
poziomie, prowadzonych przez uniwersyteckie biura karier. Chcielibyśmy jednak,
aby nasze wydarzenie wyróżniało się przyjaznym i otwartym charakterem.
W trakcie Next Step: Poland nasi partnerzy będą mieli wiele możliwości interakcji
z uczestnikami. Poniżej proponujemy kilka form zaangażowania i promocji.
Jednocześnie jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.
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Dlaczego warto zaangażować się w naszą inicjatywę?
Next Step: Poland jest unikalną szansą na dotarcie
bezpośrednio do grupy utalentowanych młodych
ludzi o ogromnym potencjale. Znajdują się wśród nich
studenci bardzo wielu kierunków, od ekonomii po
inżynierię i medycynę. Większość z nich zdobyło już
pierwsze

doświadczenia

zawodowe

poprzez

uczestnictwo w praktykach i stażach w najbardziej
prestiżowych,

międzynarodowych

instytucjach.

Łączy ich chęć skorzystania ze swojej wiedzy
i umiejętności dla dalszego rozwoju i pracy w Polsce.
Next Step: Poland to jedyne wydarzenie w Wielkiej Brytanii, którego głównym
celem jest ułatwienie kontaktu między polskimi studentami, a pracodawcami w
Polsce.

Współpraca

przy

tym

przedsięwzięciu

może

być

początkiem

długotrwałej kooperacji z CU Polish Society, którego liczba członków rośnie
z roku na rok.
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Wstępny harmonogram wydarzenia
Cambridge University Polish Society
Next Step: Poland
Cambridge, Wielka Brytania
Styczeń 2015

8.30 - 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 - 9.15

Oficjalne otwarcie przez
organizatorów/sponsorów strategicznych

9.15 – 10.15

Panel dyskusyjny

10.15-11.00

Przerwa na kawę

11.00-12.30

Sesja poranna: warsztaty i stoiska
informacyjne

12.30-13.30

Lunch

13.30-15.00

Sesja południowa: warsztaty i stoiska
informacyjne

15.00-15.15

Podsumowanie i zamknięcie sesji

15.15-16.30

Wine reception

18.30 - 21.00

Uroczysta kolacja - formal dinner

Daty oraz godziny mogą ulec zmianie.

