Działalność Biura Karier w 2018 roku obejmowała przede wszystkim doradztwo
zawodowe dla studentów, współpracę z pracodawcami, organizację szkoleń, współpracę
z regionalnymi instytucjami rynku pracy. Kontynuowano we współpracy z Zespołem ds.
Monitorowania Karier Zawodowych badanie losów zawodowych absolwentów WSGK.
1. doradztwo zawodowe
W porównaniu do zeszłych lat zwiększa się liczba studentów i absolwentów, którzy są
zainteresowani

usługami

z

zakresu

doradztwa

zawodowego.

Tendencja

ta

najprawdopodobniej wynika z wyjścia Biura Karier WSGK naprzeciw oczekiwaniom
swoich

Klientów

poprzez

rozwinięcie

zindywidualizowanego

podejścia,

pozwalającego na diagnozę predyspozycji zawodowych i uzdolnień, m.in. dzięki
stosowaniu profesjonalnych testów psychologicznych i kwestionariuszy. Podobnie jak
w poprzednich latach, studenci i absolwenci najczęściej szukają porad związanych
z przygotowaniem i oceną dokumentów aplikacyjnych (45% rozmów). Ponadto
Klienci Biura Karier WSGK uzyskują informacje na temat rynku pracy,
a w szczególności sposobów skutecznego poszukiwania zatrudnienia, wymagań
pracodawców oraz wynagrodzenia w poszczególnych sektorach i na konkretnych
stanowiskach. Doradca coraz częściej towarzyszy studentom i absolwentom w analizie
ich zdolności oraz preferencji zawodowych. W tym celu używa takich narzędzi jak:
ćwiczenia, wywiad, testy psychologiczne i kwestionariusze (w sumie 6% rozmów).
Młodzi ludzie szukają również wsparcia w zakresie przygotowania do rozmowy
kwalifikacyjnej (6% spotkań) oraz w wyborze dalszej edukacji lub ścieżki kariery
zawodowej.
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Najczęściej z usług doradcy zawodowego korzystają studenci (90%) oraz absolwenci.
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Na kolejnym wykresie umieszczono pięć wydziałów. Najwięcej Klientów
korzystających z usług doradczych studiowało lub studiuje na Wydziale Studiów
Europejskich (50%).
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2. szkolenia i warsztaty
Istotnym elementem działalności Biura jest organizowanie oraz prowadzenie szkoleń
i warsztatów, mających na celu przygotowanie studentów oraz absolwentów WSGK
do swobodnego wkroczenia na rynek pracy. W 2018 roku zostało przeprowadzonych
5 szkoleń, w których wzięło udział 33 osoby. Ilość uczestników korzystających ze
szkoleń Biura wzrosła o ponad 30% od ubiegłego roku. Tematyka zajęć dotyczy m.in.
zarządzania czasem, skutecznego komunikowania się, autoprezentacji, negocjacji,

asertywności, umiejętności wystąpień publicznych i prezentacji. Pozostałe szkolenia
poszerzają wiedzę z zakresu efektywnego poszukiwania pracy, planowania swojej
kariery

zawodowej,

sporządzania

dokumentów

aplikacyjnych

oraz

metod

rekrutacyjnych stosowanych przez pracodawców. Współpraca z Regionalną Izbą
Gospodarcza

w

Kutnie

umożliwiła

klientom

Biura

Karier

korzystanie

z profesjonalnych wykładów i konsultacji na temat zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. W grudniu 2018r., Biuro Karier zorganizowało spotkanie
dla studentów i absolwentów, którzy są zainteresowani pracą w policji, spotkanie było
prowadzane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
3. Dostęp do informacji
Klienci Biura Karier dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem pracy w Kutnie
mieli możliwość korzystania z licznych materiałów informacyjnych (literatura
branżowa, informatory na temat rozwoju zawodowego, użyteczne materiały dotyczące
m.in. możliwości odbycia praktyki, stażu czy wolontariatu, zakładania własnej
działalności gospodarczej).
W

celu

usprawnienia

komunikacji

pomiędzy

studentami,

absolwentami,

pracodawcami i Biurem, Biuro Karier rozbudowało stronę internetową, dzięki której
możliwy jest szybki dostęp do usystematyzowanych informacji o rynku pracy. Na
stronie internetowej zamieszczane są przesyłane przez pracodawców oferty pracy,
praktyki staży w Polsce, a także informacje dotyczące możliwości podnoszenia
kwalifikacji oraz zdobywania dodatkowych umiejętność.
4. Udostępnianie ofert pracy i praktyk
W 2018 roku Biuro Karier WSGK udostępniło studentom i absolwentom 660 ofert
pracy i praktyk przesłanych od pracodawców z różnych firm oraz instytucji rynku
pracy. Oferty te zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Biura.
5. Plany na następny rok
Biuro Karier planuje w przyszłym roku cykl szkoleń z zakresu RODO, które będzie
realizowane dla studentów przez dr Adama Rogale-Lewickiego. W związku
z rozszerzeniem współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie, planowane są
spotkania dla studentów z Prezesem RIG poświęcone zakładaniu i prowadzeniu
własnej działalności gospodarczej.
Biuro Karier w celu zidentyfikowania potrzeb studentów, w obecnym roku
akademickim planuje i tworzy „Badanie potrzeb studentów i absolwentów w zakresie
działalności Biura Karier Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, w formie

ankiet. Uzyskane wyniki posłużą do projektowania i wprowadzania rozwiązań,
mających na celu doskonalenie działalności Biura Karier. W celu przybliżenia
studentom i absolwentom specyfiki pracy w danej branży. Biuro Karier zorganizuje
przedsięwzięcie mające na celu zaproszenie ekspertów i profesjonalistów, którzy
opowiadają o blaskach i cieniach swojego zawodu. Zaproszeni goście przybliżą rodzaj
zadań i kompetencje potrzebne do wykonywania pracy, dzięki czemu studenci
i absolwenci mogą dokonywać świadomych wyborów ścieżek kształcenia oraz
planować karierę zawodową.

