Działalność Biura Karier w 2017 roku obejmowała doradztwo zawodowe dla
studentów, współpracę z pracodawcami, współpracę z regionalnymi instytucjami rynku pracy.
Ponadto kontynuowano we współpracy z Zespołem ds. Monitorowania Karier Zawodowych
badanie losów zawodowych absolwentów WSGK.
1. doradztwo zawodowe
W porównaniu do zeszłego roku z doradztwa zawodowego skorzystało więcej
studentów. Największą grupę stanowili studenci z kierunku europeistyka oraz
administracja. Z analizy wynika, iż studenci i absolwenci najczęściej szukają porad
związanych z przygotowaniem i oceną dokumentów aplikacyjnych (32% rozmów).
Ponadto studenci uzyskują informacje na temat rynku pracy, przede wszystkim
sposobów skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Studenci zwłaszcza na ostatnim
roku kształcenia szukają wsparcia w zakresie przygotowania do rozmowy
kwalifikacyjnej (3% spotkań) a także przy wyborze dalszej edukacji lub ścieżki
kariery zawodowej.
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Najczęściej z usług doradcy zawodowego korzystają studenci (40%) oraz absolwenci
w niewielkim stopni.
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Na kolejnym wykresie umieszczono trzy wydziały z których studenci korzystali
z pomocy Biura Karier. Najwięcej Klientów korzystających z usług doradczych
studiowało lub studiuje na Wydziale Studiów Europejskich (61%).
2. szkolenia i warsztaty
Biura Karier organizowało i prowadziło szkolenia, mające na celu przygotowanie
studentów oraz absolwentów WSGK do swobodnego wkroczenia na rynek pracy.
W mijającym roku 2017 roku zostały przeprowadzone 2 szkolenia, w których wzięło
udział
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w szkoleniach. Tematyka szkoleń dotyczyła m.in. skutecznego komunikowania się,
autoprezentacji, asertywności. W związku ze współpracą z Regionalną Izbą
Gospodarcza w Kutnie zaplanowano w 2018r., szkolenia dla studentów i absolwentów
z zakresu jak założyć własną działalność gospodarczą.
3. Dostęp do informacji
Aby usprawnić komunikację pomiędzy studentami, absolwentami, pracodawcami
i Biurem, Biuro Karier systematycznie uaktualnia stronę internetową, dzięki której
możliwy jest szybki dostęp do ofert pracy.
4. Udostępnianie ofert pracy i praktyk
W 2017 roku Biuro Karier WSGK udostępniło studentom i absolwentom 285 ofert
pracy i praktyk przesłanych od pracodawców z różnych firm oraz instytucji. Oferty
zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni.

5. Plany na następny rok
Dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie, planowane są spotkania
dla studentów z Prezesem RIG dotyczące tematyki zakładaniu i prowadzeniu własnej
działalności gospodarczej.
W związku z podjęciem współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kutnie
zaplanowano spotkanie dla studentów i absolwentów, którzy będą zainteresowani
pracą w policji.

