
MALING 9.04.2021 

 

Tytuł: Wirtualne Akademickie Targi Pracy – 21 kwietnia 2021 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci, 

zapraszamy na drugie w pełni wirtualne, a zarazem 16 Akademickie Targi Pracy. W związku z 
sytuacją epidemiczną postanowiliśmy zorganizować dla Was targi online, zachowując 
wszystkie elementy wydarzenia, które co roku przyciągały tak liczne grono wystawców i 
zwiedzających.  

Rokrocznie, odwiedzając ATP, mogliście spotkać się z wybranymi pracodawcami. W nieco innej 
formie będzie to możliwe także w tym roku. Kolejny raz gościmy wiele firm i instytucji 
oferujących praktyki, staże i pracę. W trakcie tej niezwykłej edycji będziecie mogli 
bezpośrednio porozmawiać z wybranym pracodawcą, pobrać materiały informacyjne czy 
otrzymać e-katalog targowy. 

Ponadto podczas ATP będziecie mieli okazję wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach online 
prowadzonych przez przedstawicieli firm – praktyków w danej dziedzinie. Szeroka gama 
tematyczna gwarantuje wybór warsztatu zgodnego z zainteresowaniami.  

Wirtualne ATP odbędą się 21 kwietnia w godzinach 10:00 – 17:00 na platformie 
internetowej:  

https://atp.wydarzeniaonline.pl/darmowa-rejestracja/  

Wstęp na Targi jest bezpłatny, tak samo jak wszystkie inne atrakcje towarzyszące wydarzeniu. 
Więcej informacji o wirtualnych ATP jest dostępnych na:  

https://www.facebook.com/events/129939649102453  

Znajdź pracodawcę na Akademickich Targach Pracy!  

Serdecznie zapraszamy – Organizatorzy ATP 2021 

 

Title: Virtual Academic Job Fair - 21st of April 2021 

Dear Students, 

we would like to invite you to our second fully virtual and 16 Academic Job Fair (ATP). Due to an 
epidemic situation, we have decided to hold the fair online for you, keeping all the elements of the 
event that have attracted so many exhibitors and visitors every year. 

 

Every year, visiting ATP, you could meet with selected employers. In a slightly different form but it 
will also be possible this year. Once again we will host many companies, enterprises and institutions 
offering internships and jobs. During this unusual edition you will be able to talk directly with the 
selected employer, download information materials or receive an e-catalogue of the fair. 

https://atp.wydarzeniaonline.pl/darmowa-rejestracja/
https://www.facebook.com/events/129939649102453


 

In addition, during the ATP you will have the opportunity to participate in free online training courses 
conducted by company representatives - practitioners in a given field. A wide range of topics 
guarantees the selection of workshops in accordance with your interests.  

Virtual Academic Job Fair will be held on 21st of April from 10:00 am - 5:00 pm at:  

https://atp.wydarzeniaonline.pl/darmowa-rejestracja/  

Admission to the Fair is free, as well as all the other activities surrounding the event. 

More information about Virtual ATP available at: 
https://www.facebook.com/events/129939649102453  

Find an employer at the Academic Job Fair! 

We wormly invite you - Organizers of ATP 2021 
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MALING 12.04.2021 

 

Tytuł: Zapisy na szkolenia w trakcie wirtualnych Akademickich Targów Pracy 

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,  

drugie w pełni wirtualne Akademickie Targi Pracy odbędą się 21 kwietnia na platformie 
internetowej: https://atp.wydarzeniaonline.pl/darmowa-rejestracja/  

Podczas ATP będziecie mieli okazję wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach online 
prowadzonych przez przedstawicieli firm – praktyków w danej dziedzinie. Szeroka gama 
tematyczna gwarantuje wybór warsztatu zgodnego z zainteresowaniami.  

Wszystkich spragnionych wiedzy już dziś zapraszamy do zapisów na szkolenia:  

http://ankieta.p.lodz.pl/ankieta/615698/szkolenie.html 

 

Wykorzystajcie ATP do rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. 

Serdecznie zapraszamy – Organizatorzy ATP 2021 

 

Title: Registration for trainings during the virtual Academic Job Fair 

Dear Students, 

 

the second fully virtual Academic Job Fair will be held on21st of April on the platform: 
https://atp.wydarzeniaonline.pl/darmowa-rejestracja/  

 

During the Fair you will have the opportunity to participate in free online training courses conducted 
by companies' representatives - practitioners in a given field. A wide range of topics ensures that you 
can choose a workshop in accordance with your interests. 

If you are hungry for knowledge, we invite you to sign up for training today: 
http://ankieta.p.lodz.pl/ankieta/615698/szkolenie.html  

 

Take advantage of Academic Job Fair to develop and improve your professional skills. 

We kindly invite you - Organizers of ATP 2021 
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