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�� Rodowód BK Rodowód BK –– ponad 100 lat temu w ponad 100 lat temu w 
Wielkiej Brytanii zaczęły powstawać tzw. Wielkiej Brytanii zaczęły powstawać tzw. 
Careers ServicesCareers Services

�� IEDEA TWORZENIA STRUTKUR W MURACH IEDEA TWORZENIA STRUTKUR W MURACH 
UCZELNI WSOMAGAJĄCYCH STUDENTÓW I UCZELNI WSOMAGAJĄCYCH STUDENTÓW I 
ABSOLWENTÓW W ADAPTACJI DO PROCESU ABSOLWENTÓW W ADAPTACJI DO PROCESU 
SZUKANIA ZATRUDNIENIA ZRODZIŁA SIĘ W SZUKANIA ZATRUDNIENIA ZRODZIŁA SIĘ W 
LATACH 2000LATACH 2000--20012001

�� STOPA BEZROBOCIA WŚRÓD ABSOLWENTÓW STOPA BEZROBOCIA WŚRÓD ABSOLWENTÓW 
WYśSZYCH UCZELNI WYNOSIŁA WTEDY 11,3%WYśSZYCH UCZELNI WYNOSIŁA WTEDY 11,3%



BIURO KARIERBIURO KARIER

�� Jednostka organizacyjna w Akademii, Jednostka organizacyjna w Akademii, 
której głównym zadaniem jest której głównym zadaniem jest której głównym zadaniem jest której głównym zadaniem jest 
szeroko rozumiana pomoc kierowana szeroko rozumiana pomoc kierowana 
do studentów i absolwentów do studentów i absolwentów 
chcących zdobyć właściwe chcących zdobyć właściwe 
zatrudnieniezatrudnienie
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�� Organizacja działająca między Organizacja działająca między 
trzema stronami:trzema stronami:trzema stronami:trzema stronami:

STUDENTAMI/ABSOLWENTAMISTUDENTAMI/ABSOLWENTAMI

PRACODAWCAMIPRACODAWCAMIPRACODAWCAMIPRACODAWCAMI

UCZELNIĄUCZELNIĄ



�� STUDENCI/ABSOLWENCISTUDENCI/ABSOLWENCI
Konsultacje, rozmowy doradcze,Konsultacje, rozmowy doradcze,Konsultacje, rozmowy doradcze,Konsultacje, rozmowy doradcze,
informatorium, warsztatyinformatorium, warsztaty
�� UCZELNIA UCZELNIA 
Promocja, badania i opiniePromocja, badania i opinie

PRACODAWCYPRACODAWCY�� PRACODAWCYPRACODAWCY
Oferty pracy, kontaktyOferty pracy, kontakty



Działaność BKDziałaność BK

�� Analiza i ocena rynku pracyAnaliza i ocena rynku pracy
�� Prowadzenie akcji informacyjnych o Prowadzenie akcji informacyjnych o �� Prowadzenie akcji informacyjnych o Prowadzenie akcji informacyjnych o 

moŜliwościach zatrudnieniamoŜliwościach zatrudnienia
�� Uczestnictwo w targach  edukacyjnych Uczestnictwo w targach  edukacyjnych 

w Polscew Polsce
�� Rozpowszechnianie materiałów Rozpowszechnianie materiałów 

promocyjnychpromocyjnychpromocyjnychpromocyjnych
�� Prowadzenie bazy danych miejsc praktykProwadzenie bazy danych miejsc praktyk
�� Współpraca z organizacjami oferującymi Współpraca z organizacjami oferującymi 

wsparcie studentom i absolwentomwsparcie studentom i absolwentom



�� Organizacja szkoleńOrganizacja szkoleń
Prowadzenie banku informacji o Prowadzenie banku informacji o �� Prowadzenie banku informacji o Prowadzenie banku informacji o 
ofertach pracy i praktykofertach pracy i praktyk

�� Pośrednictwo w organizowaniu Pośrednictwo w organizowaniu 
praktyk i staŜy studenckichpraktyk i staŜy studenckich

�� Współpraca z gazetami i innymi Współpraca z gazetami i innymi �� Współpraca z gazetami i innymi Współpraca z gazetami i innymi 
organizacjami studenckimi organizacjami studenckimi 
(AIESEC,NZS)(AIESEC,NZS)



AKTYWNOŚĆ BIURA KARIERAKTYWNOŚĆ BIURA KARIER

�� INFORMATORIUMINFORMATORIUM

�� MARKETINGMARKETING

�� BAZA DANYCH ABSOLWENTÓW I BAZA DANYCH ABSOLWENTÓW I 
POTENCJALNYCH RACODAWCÓWPOTENCJALNYCH RACODAWCÓWPOTENCJALNYCH RACODAWCÓWPOTENCJALNYCH RACODAWCÓW

�� SZKOLENIA I WARSZTATYSZKOLENIA I WARSZTATY



�� Gromadzenie i prezentowanie Gromadzenie i prezentowanie 
informacji o firmachinformacji o firmach

�� Udostępnianie katalogów i Udostępnianie katalogów i 
materiałów reklamowych materiałów reklamowych materiałów reklamowych materiałów reklamowych 
wydawanych rzez róŜne organizacje wydawanych rzez róŜne organizacje 
zainteresowanymzainteresowanym

�� Informacja na temat profilu Informacja na temat profilu 
działalności róŜnych firm i organizacjidziałalności róŜnych firm i organizacji
dotyczących procesów rekrutacjidotyczących procesów rekrutacjidotyczących procesów rekrutacjidotyczących procesów rekrutacji



�� Konsultacje dotyczące planowania Konsultacje dotyczące planowania 
kariery zawodowej kariery zawodowej –– poradnictwo i poradnictwo i kariery zawodowej kariery zawodowej –– poradnictwo i poradnictwo i 
doradztwo zawodowedoradztwo zawodowe

�� Przygotowanie do napisania cv i listu Przygotowanie do napisania cv i listu 
motywacyjnegomotywacyjnego

�� Przygotowanie do rozmów Przygotowanie do rozmów �� Przygotowanie do rozmów Przygotowanie do rozmów 
kwalifikacyjnychkwalifikacyjnych



Szkolenia i warsztaty:Szkolenia i warsztaty:
�� Dokumenty aplikacyjneDokumenty aplikacyjne
�� Metody rekrutacjiMetody rekrutacji--procedury procedury 

rekrutacyjne, metody i technikirekrutacyjne, metody i technikirekrutacyjne, metody i technikirekrutacyjne, metody i techniki
�� Rozmowa kwalifikacyjnaRozmowa kwalifikacyjna--jak się do niej jak się do niej 

przygotować?przygotować?
�� AutoprezentacjaAutoprezentacja
�� Prowadzenie negocjacji płacowychProwadzenie negocjacji płacowych
�� Metody badania preferencji zawodowychMetody badania preferencji zawodowych
�� Proces efektywnej komunikacjiProces efektywnej komunikacji�� Proces efektywnej komunikacjiProces efektywnej komunikacji
�� Jak załoŜyć własną działalność Jak załoŜyć własną działalność 

gospodarczą?gospodarczą?
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kontakt:kontakt:

biuro.karier@chat.edu.plbiuro.karier@chat.edu.pl



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


