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„DOPADY HOSPODÁŘSKÉ KRIZE NA ČESKOU A POLSKOU ČÁST EUROREGIONU NISA SE 
ZAMĚŘENÍM NA TRH PRÁCE“ 

 
„SKUTKI KRYZYSU GOSPODARCZEGO PO POLSKIEJ I CZESKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU NYSA Z 

ORIENTACJĄ NA RYNEK PRACY“ 
 
 
Popis projektu: 
Cílem projektu je umožnit prostřednictvím přednáškového semináře polským a českým studentům z Technické 
univerzity v Liberci a z Ekonomické univerzity ve Wroclavi (UE) získat aktuální informace o možnostech získat 
zaměstnání na českém a polském trhu práce, se zdůrazněním problémů, které se objevily v souvislosti s nástupem 
finanční a hospodářské krize. Přednášet budou odborníci z Technické univerzity v Liberci, zástupce Úřadu práce v 
Liberci a zapojeni budou i představitelé z řad studentů, kteří mohou vystoupit se svými osobními zkušenostmi na 
trhu práce. Přednášky budou zaměřeny jak na obecné dopady krize na trh práce ve světě i v ČR, tak na konkrétní 
projevy krize na trhu práce v Euroregionu Nisa. 
 

OFICIÁLNÍM JAZYKEM PŘEDNÁŠEK A PREZENTACÍ JE ANGLIČTINA. 
 
Streszczenie projektu: 
Celem projektu jest cykl dwóch spotkań dla czeskich studentów z Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz 
polskich studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (WGRiT w Jeleniej Górze). Spotkania mają 
umożliwić studentom dostęp do aktualnych informacji o skutkach kryzysu gospodarczego na rynku pracy po 
polskiej i czeskiej stronie Euroregionu „Nysa” oraz o możliwościach zatrudnienia na tych rynkach absolwentów obu 
uczelni. Spotkania poprowadzą wykładowcy z Uniwersytetu Technicznego w Libercu oraz UE we Wrocławiu a 
także przedstawiciele Urzędu Pracy z Liberca i z Jeleniej Góry. 
W realizację projektu zaangażowani będą także sami studenci, którzy zaprezentują swoje własne doświadczenia 
związane z rynkiem pracy oraz zaprezentują podstawowe informacje o warunkach rozpoczęcia działalności 
gospodarczej w Polsce i Czechach. 
 

JĘZYKIEM WYKŁADÓW I PREZENTACJI JEST JĘZYK ANGIELSKI. 
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