
PROJEKT 

„Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier 
UWM w Olsztynie”

SZANSĄ NA LEPSZY START



„PROFESJONALIZACJA USŁUG AKADEMICKIEGO BIURA 
KARIER UWM W OLSZTYNIE”

 Projekt realizowany w okresie 01.09.2016 – 31.08.2019

 Cel projektu: 

▪ podwyższenie standardu świadczonych usług przez

Biuro Karier na UWM

▪ podniesienie kompetencji osób uczestniczących

w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających

potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

▪ Zwiększenie aktywności zawodowej studenta na rynku

pracy i skrócenie maksymalnie okresu podjęcia

zatrudnienia po zakończeniu studiów



WYPRACOWANIE I TRWAŁOŚĆ MODELU WSPARCIA

Projekt przewiduje wdrożenie stałej oferty uczelni w zakresie wsparcia dla

studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy, m.in. poprzez

włączenie akademickich biur karier w proces kształcenia i wykorzystanie

efektów działalności biur karier w poprawianiu jakości praktycznych

elementów kształcenia

„PROFESJONALIZACJA USŁUG AKADEMICKIEGO 
BIURA KARIER UWM W OLSZTYNIE”



PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI REALIZOWANY JEST W 
POSTACI SZEROKO ROZUMIANEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM ROZWOJOWY OBEJMUJE:

 DIAGNOZĘ KOMPETENCJI narzędziem diagnostycznym zakupionym w ramach projektu

 KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO (liczba godzin dopasowywana     

do potrzeb uczestnika)

 SZKOLENIA / WARSZTATY (min. 3 po 4,5h DO ZREALIZOWANIA Z PRZYKŁADOWEJ TEMATYKI PONIŻEJ)

▪Komunikacja i autoprezentacja w procesie poszukiwania pracy

▪Budowanie własnej marki

▪Odkrywanie własnego potencjału pierwszym krokiem do planowania kariery zawodowej

▪Najskuteczniejsze metody poszukiwania, bezpieczne formy zatrudnienia w procesie planowania kariery  zawodowej 

▪Rekrutacja bez tajemnic – jak efektowanie wykorzystać swoje zasoby i okiełznać trudne pytanie podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej?

▪Kluczowe kompetencje oczami pracodawców – odkryj je w sobie.

 COACHING KARIERY (w formie indywidualnej lub grupowej)

 MONITORING UCZESTNIKÓW PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE



KORZYŚCI DLA STUDENTA / ABSOLWENTA

 Wspólnie z ekspertem określa swoje kompetencje i predyspozycje

zawodowe, a także inne cechy reprezentujące Jego potencjał

 Dowie się o najskuteczniejszych sposobach poszukiwania pracy,

aktualnych ofertach pracy, trendach na rynku

 Dowie się o możliwościach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji

 W razie jakichkolwiek wątpliwości w kontekście swojej aktualnej

sytuacji czy problemem z podjęciem dalszych kroków, dostanie

kompleksowe merytoryczne i praktyczne wsparcie

 Ekspert pomoże przygotować dokumenty aplikacyjne (cv i list

motywacyjny) w odpowiedzi na konkretne stanowiska



KORZYŚCI DLA STUDENTA / ABSOLWENTA cd.

 Jeśli potrzebuje przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej doradca może

być także Jego coachem kariery. W ramach sesji coachingu przeprowadzi

symulacje rozmowy o pracę wraz z treningiem z autoprezentacji

 Nabędzie praktycznych umiejętności w ramach uczestnictwa

w organizowanych warsztatach

 Dostanie wsparcie w procesie poszukiwania wymarzonego miejsca pracy

(praktyk/stażu) – organizujemy spotkania z pracodawcami zarówno na

uczelni jak i w ich siedzibach

 Mamy stały kontakt z pracodawcami z całej Polski oraz Unii Europejskiej

 Wiemy czego oczekują działy HR i pomagamy skutecznie przygotować się

do rekrutacji



DORADZTWO Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Każdy student może skorzystać z dodatkowej formy wsparcia w ramach 
doradztwa z zakresu przedsiębiorczości w postaci:

 KONSULTACJI BIZNESOWYCH

oraz / lub 

 SZKOLEŃ (minimum 1 WARSZTAT Z PONIŻSZEJ TEMATYKI)

▪ Innowacyjne elementy prowadzenia działalności gospodarczej (jak się wyróżnić) 

▪ Ogólne zasady zakładania działalności gospodarczej 

▪ Sporządzanie biznesplanu 

▪ Zakładanie firmy typu spin off i start – up

▪ Negocjacje w biznesie 

▪ Zarządzanie zespołem pracowniczym 

▪ Aspekty przedsiębiorczości akademickiej

▪ Źródła finansowania działalności gospodarczej



KORZYŚCI DLA STUDENTA / ABSOLWENTA

 Wspólnie z ekspertem określi swoje kompetencje i predyspozycje

zawodowe, a także inne cechy reprezentujące Jego potencjał

przedsiębiorczy

 Zaplanuje rozwój zgodnie z indywidualnymi potrzebami

 Idealna okazja do zdobycia lub rozwijania umiejętności/kompetencji

przedsiębiorczych takich jak: podejmowanie decyzji, ocena

ryzyka, analiza rynku, konkurencji, prowadzenie negocjacji,

zarządzania firmą, zarządzanie ludźmi

 Możliwość skonfrontowania czy pomysły na własny biznes mają szansę

się zrealizować

 Przygotuje swój biznes plan w oparciu o model biznesowy „Ty”



KORZYŚCI DLA STUDENTA / ABSOLWENTA cd.

 Dowie się jak pozyskać finansowanie na wdrożenie pomysłu

biznesowego, jaką wybrać formę prawną i sposób opodatkowania

 Doradca ds. przedsiębiorczości pomoże opracować niezbędne

dokumenty (m.in. wpis do KRS, CEIDG, wzory umów, itd.).

 Nabędzie praktycznych umiejętności w ramach uczestnictwa

w organizowanych szkoleniach



WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Biuro Karier w ramach projektu zintensyfikowało wszelkie aktywności

zmierzające do podejmowania, budowania i rozwijania długofalowych

relacji z pracodawcami w ramach wypracowanego modelu:

Organizacja spotkań z pracodawcami na UWM – prezentacje firm,

wykłady, warsztaty, konkursy etc.

Organizacja spotkań z pracodawcą w siedzibie firmy – zorganizowane

wizyty dla uczestników projektu, podczas których studenci mają okazję

poznać środowisko pracy, oczekiwania i wymagania pracodawcy,

możliwości rozwoju, a finalnie zaprezentować się i pozostawić

u pracodawcy dokumenty aplikacyjne



WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI C.D

Współorganizacja programów stażowych i praktyk zmierzających do

zatrudnienia uczestników

Pozyskiwanie ofert pracy, promocja ofert zawodowych wśród studentów

Wsparcie swoich partnerów gospodarczych przy okazji rekrutacji 

praktykantów i stażystów, 

Organizacja targów pracy i praktyk, warsztatów merytorycznych oraz 

szkoleń prowadzonych przez pracodawców reprezentujących branże 

powiązane z kierunkiem kształcenia uczelni



WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI C.D

 Wzrost liczby rejestrujących się studentów poszukujących pracy / staży /

praktyk / wolontariatu

 Wzrost liczby rejestrujących się pracodawców poszukujących

pracowników / stażystów / praktykantów / wolontariuszy = wzrost liczby

ofert dla studentów i absolwentów



UKOŃCZENIA PROGRAMU ROZWOJOWEGO

CERTYFIKAT 

po ukończeniu programu 

rozwojowego

REKOMENDACJE / LISTY 

REFERENCYJNE

dla szczególnie wyróżniających 

się uczestników projektu

IMIĘ I NAZWISKO

DATA URODZENIA

Podpis Prorektora 

ds. kształcenia           

i studentów



PRZYCHODZI STUDENT DO BIURA KARIER i mówi…

 Nie wiem co chcę dalej robić..

 Nie wiem do czego się nadaję…

 Nie wiem czy dobrze wybrałem kierunek studiów…

 Jak znaleźć pracę…?

 Nie ma dla mnie pracy…

 Jestem tu z ciekawości…

 Wiem czego chcę, ale jak to osiągnąć…?

W trakcie udziału w projekcie:

 Chciałbym/chciałabym przygotować efektywniejsze 

CV i LM…

 Chciałbym/chciałabym przygotować się do rozmowy 

kwalifikacyjnej…

 Chciałbym/chciałabym poznać swoje mocne strony…



NASZ ZESPÓŁ

TRENERZY
COACHOWIE 

KARIERY

REKRUTERZY

SPECJALIŚCI DS. ROZWOJU 
ZAWODOWEGO              I 

BUDOWANIA ŚCIEŻEK 
KARIER

POSZUKIWACZE NOWYCH 
WYZWAŃ W ZAKRESIE 

ODCZAROWYWANIA TEGO, 
CO WYDAWAŁO SIĘ 

NIEMOŻLIWE

PRZEDSIĘBIORCY I 
ZAANGAŻOWANI PASJONACI 

TEGO CO ROBIĄ I DLA KOGO TO 
ROBIĄ

DORADCY 
ZAWODOWI

DORADCY DS. 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PSYCHOLOG



BIURO KARIER UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn

(Stara Kotłownia, I piętro)

Zapraszamy do współpracy



Ania Piotrowska

doradca zawodowy / psycholog / coach kariery

Wsparcie rozwoju kariery I Współpraca z pracodawcami

Koordynator zespołu 

e-mail: anna.piotrowska@uwm.edu.pl

tel.(0 89) 524 52 62, tel. kom. 604 996 293


