
Współpraca Katedry Germanistyki UKW w Bydgoszczy 

z Alumniportal Deutschland 

 

a) Współfinansowanie i udział w organizacji konferencji naukowo-dydaktycznej o nowych mediach 

Kierunki humanistyczne, pedagogiczne i społeczne UKW wobec digitalizacji: narzędzia — dydaktyka — kompetencje 

absolwenta — cyfryzacja obiegu naukowego 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 21.05.2012. 

 

http://www.cyberhumanistyka.ukw.edu.pl/ 

 

b) Prezentacja projektu w Polsce 

Oficjalna prezentacja projektu w Polsce miała miejsce na UKW w Auli Mikotoksyn w dniu 09.12.2010, na którą przyjechało 

ponad 100 osób z całej Polski, głównie byli to stypendyści DAAD. Gościem specjalnym był redaktor miesięcznika Polityka 

Adam Krzemiński, który wygłosił wykład. Katedra Germanistyki była współorganizatorem tego spotkania.  

 

Zdjęcia: 

http://germanistyka2005-2013.ukw.edu.pl/events.php?section=cev14 

 

c) Dyskusja panelowa „Meet your Community – Karrierewege von Deutschland-Alumni” 

Spotkanie zostało zorganizowane w dniu 24.05.2016 w auli Biblioteki Głównej UKW przy współpracy Katedry 

Germanistyki. Główną część spotkania stanowiła moderowana przez mgr Karola Gliszczyńskiego dyskusja panelowa na 

temat możliwości zrobienia kariery z językiem niemieckim na polskim rynku pracy, w której udział wzięli: 

- Yvonne Belczyk-Kohl (lektorka DAAD) 

- Aleksandra Toczyska (Groupon) 

- Paulina Kobus (przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Germanistyki) 

- Patricia Klein (SDL Poland) 

- Christopher Lauth (właściciel firmy W3 Internet Services)  

Zdjęcia: 

http://www.germanistyka.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_germanistyki/galeria/28156 

 

Relacja filmowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=7oO40M6cue4 

 

d) Stammtisch 

Niemieckie wieczorki konwersacyjne zwane pod nazwą Stammtisch zostały zapoczątkowane w roku 2009 przez 

ówczesną lektorkę DAAD Friederike Partzsch. W roku 2010 mgr Karol Gliszczyński włączył się w organizacje tych spotkań 

z ramienia Alumniportalu. Od 2014 roku współorganizatorem jest także Koło Naukowe Studentów Germanistyki. Na 

początku Stammtisch odbywał się na Barce a od 2012 w Pubie Jack. Jego uczestnikami są wykładowcy i studenci  

germanistyki UKW, przedstawicielem bydgoskiej mniejszości niemieckiej, Niemcy mieszkający w Bydgoszczy oraz 

członkowie niemieckiego klubu dyskusyjnego „Deutsch mit Spaß” w Bibliotece Miejskiej. Spotkania odbywają się co 

miesiąc i są prowadzone w języku niemieckim. Na każdy Stammtisch przychodzi ok. 30 osób. 

 

Stammtisch został w tym roku włączony do cyklu spotkań pod hasłem „Meet your Community”, dzięki czemu spotkania 

zyskały reklamę na Alumniportalu, finansowanie plakatów oraz poczęstunku dla uczestników. Dodatkowo każde spotkanie 

otrzymuje inny temat do dyskusji związany z aktualną tematyką poruszaną na Alumniportalu.  

 

e) Targi kariery „Trained in GermanY” 

Corocznie organizowane  we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową targi kariery „Trained in 

GermanY” dają osobom niemieckojęzycznym możliwość znalezienia pracy w niemieckich i międzynarodowych firmach 

działających na terenie Polski. Pierwsze targi odbyły się w roku 2015 na Politechnice Warszawskiej, druga edycja miała 

miejsce rok później na SGH. Są to największe targi dla osób niemieckojęzycznych w Polsce.  

 

Relacje filmowe z targów w Polsce: 

 

https://www.alumniportal-deutschland.org/jobs-karriere/karrieremessen/rueckblick/karrieremesse-polen-2016/ 

 

https://www.alumniportal-deutschland.org/jobs-karriere/karrieremessen/ 

 

  


