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NAZWA
WYDARZENIA

ORGANIZATOR

ODBIORCY /
UCZESTNICY
(Szacunkowa ilość,
charakterystyka)

KRÓTKI OPIS

Akademia Rozwoju i
Przedsiębiorczości

Biuro Karier UAM

Studenci i absolwenci UAM
(ok. 2500 osób)

Biznes dla Edukacji

Stowarzyszenie Zarządzani
Kadrami

studenci UAM
(ok 60 osób)

Biznes dla Edukacji - szkolenia praktyków biznesu na uczelni - Ticket to Your Future

Wydział Biologii UAM

Studenci studiów
licencjackich na Wydziale
Biologii

Cykl zajęć dla studentów 1 roku Wydziału Biologii z zakresu planowania kariery
zawodowej. Szkolenie ukończyło 93 studentów.

„Przygotowanie do
pracy zawodowej”

AMIGA – Aktywni
Centrum Badań
MIGrAnci na
Migracyjnych, Biuro Karier
lokalnym rynku pracy UAM

Członkowie projektu z
różnych instytucji

Spotkanie z
pracodawcą Pracuj.pl Pracuj.pl i Biuro Karier
(na WNPiD)

Studenci UAM

targi pracy połączone ze szkoleniami : 52 wystawców (pracodawcy, instytucje
otoczenia gospodarczego poszukujące pracowników i praktykantów), udział w
targach i szkoleniach wzięło w 2500 studentów oraz absolwentów.

Organizacja spotkania z Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz członkami zespołu
projektowanego. Opracowanie materiałów i omówienie harmonogramu dyżurów
doradczych dla migrantów w punkcie konsultacyjnym.
Organizacja projektu szkoleniowo- konsultacyjnego dla studentów UAM. Szkolenia
dla 87 osób, punkt konsultacji indywidualnych, dystrybucja darmowych katalogów
dotyczących rynku pracy.

Dzień Pracy i Staży w
Wydział Historii,
Instytucie Historii
Biuro Karier UAM
UAM

Studenci Wydziału Historii

Spotkanie Sieci
Wspierania
Przedsiębiorczości i
Zatrudnienia w
Poznaniu

Przedstawiciele instytucji
wspierających zatrudnienie i
Organizacja spotkania na terenie UAM, prezentacja działalności Biura Karier.
przedsiębiorczość w
Poznaniu.

Biuro Karier UAM
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Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, Przeprowadzenie prezentacji
Biura Karier dla studentów Wydziału Historii. Dystrybucja katalogów o rynku pracy,
informacje studentów o działalności Biura Karier UAM, konsultacje dokumentów
aplikacyjnych.
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Career Expo

Firma komercyjna

Pracodawcy, studenci,
kandydaci na studia

Targi pracy - stoisko wystawiennicze, prezentacja oferty UAM i Biura Karier UAM.

„Współpraca
akademickich biur
karier i publicznych
służb zatrudnienia”

Ministerstwo Szkolnictwa
Wyższego

Przedstawiciele Biur Karier z
całej Polski

Udział w Kongresie Biur Karier organizowany przez Ministerstwo Szkolnictwa
Wyższego.

Warsztaty dotyczące Polskie Stowarzyszenie
mentoringu
Mentoringu w Warszawie

Osoby z projektów
zajmujących się
mentoringiem

Udział pracownika Biura Karier – prezentacja programów Transfer Kompetencji i
Studencka Akademia Mentoringu.

Wojewódzka Rada
Zatrudnienia - Plan
Działań na rzecz
zatrudnienia w
Wielkopolsce

Członkowie rady –
przedstawiciele instytucji
samorządowych i
wspierających rynek pracy

Wojewódzki Urząd Pracy

Inauguracja projektu
Studencka Akademia Biuro Karier UAM
Mentoringu

Uczestnicy, organizatorzy
Akademii oraz
przedstawiciele instytucji
wspierających

Czas zawodowców wielkopolskie
kształcenie
zawodowe

Urząd Miasta Poznania

Instytucje zajmujące się
rynkiem pracy w
Wielkopolsce

Spotkanie z firmą
Amazon

Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta Poznania

Nowy inwestor w
Wielkopolsce

Przygotowanie, omówienie i akceptacja Planu Działań na rzecz zatrudnienia
w Wielkopolsce na rok 2014.

Rozpoczęcie półrocznego projektu mentorskiego dla studentów.

Omówienie projektu i powstającego portalu internetowego.

Omówienie potrzeb rekrutacyjnych, prezentacja Biura Karier UAM, omówienie
zasad współpracy.
2

2013/2014

Szczegółowy opis działań realizowanych w Biurze Karier UAM
Uwarunkowania
rynku pracy

Wydział Prawa UAM

Prelegenci i uczestnicy
konferencji naukowej

Przedstawienie prezentacji dotyczącej sytuacji studentów na regionalnym rynku
pracy.

Seminarium
podsumowujące
badanie
Wielkopolskie
„Zapotrzebowanie
Obserwatorium Rynku
wielkopolskiego rynku
Pracy, WUP
pracy na kwalifikacje i
kompetencje
zawodowe”.

Doradcy zawodowi z PUP,
WUP, Biur Karier, szkół, itp.

Na spotkaniu zostały przedstawione wyniki badan obserwatorium.
W części panelowej głos zabrali eksperci: Beata Bartczak, Anna Fedorczuk,
dr Zenon Karczyński, Andrzej Kaczmarek, Arkadiusz Dratwa. Poruszone
zagadnienia: rola doradcy zawodowego w świetle nowej ustawy, oczekiwania
pracodawców wobec pracowników i rynku pracy, bariery w dostosowaniu edukacji
do oczekiwań rynku pracy, znaczenie umiejętności i kwalifikacji na rynku pracy UE
w świetle wyników badan prowadzonych w krajach UE.

Lidl Brand Factory

Biuro Karier, firma Lidl

Studenci UAM aplikujący do
programu managerskiego

Prezentacja firmy połączona z warsztatami i rekrutacją studentów do projektu
praktyk managerskich.

Prezentacja firmy
Creo Progress

Biuro Karier, firma Creo
Studenci UAM
Progress
Diversity Index i WLKP
Konfederacja Pracodawców
Prywatnych Lewiatan.
Projekt współfinansowany
ze środków Unii
Europejskiej.

Głos biznesu:
Różnorodność
Inwestycją w Rozwój

Prezentacja firmy połączona z rekrutacją pracowników.
Projekt Różnorodność inwestycją w przyszłość miał na celu wskazanie problemu
dyskryminacji osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i osób o innej orientacji
seksualnej.

Zagraniczni i polscy studenci,
SIETAR Polska,
doktoranci, absolwenci
Szkolenia Otwartości Pracownia Integracji
zainteresowani tematyką
Kulturowej SzOK
Społecznej Przystań Kultur,
międzykulturową (5
Biuro Karier UAM
warsztatów x 15 osób)
Spotkanie grupy
roboczej w ramach
Zespół koordynujący projekt Grupa ekspertów
projektu "AMIGA + Powiatowy Urząd Pracy
działających w ramach
Aktywni migranci na w Poznaniu
projektu.
lokalnym rynku pracy"
EURAXESS
Roadshow Poznań

EURAXESS Polska, UAM
Wydział Fizyki (Kampus
Morasko), BK,

polscy studenci, doktoranci,
naukowcy pragnący
wzbogacić ścieżkę swojej
kariery naukowej o wymiar
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SzOK to pięciodniowy cykl warsztatów prowadzonych przez trenerów z organizacji
pozarządowych (SIETAR, Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR)
zajmujących się tematyką międzykulturową. Projekt ma na celu podniesienie
świadomość interkulturowej, nabycie umiejętności pokonywania barier kulturowych
i skracania dystansu, jaki powstaje między przedstawicielami
różnych kultur oraz zwiększenie świadomości w zakresie pracy w środowisku
międzykulturowym
Projekt AMIGA ma na celu zwiększenie stopnia integracji społecznej i zawodowej
cudzoziemców poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej na lokalnym rynku
pracy. W trakcie projektu podejmowane są działania zmierzające do zapewnienia
migrantom lepszego dostępu do informacji dotyczących funkcjonowania w Polsce i
Poznaniu, w szczególności tych związanych z rynkiem pracy. Biuro Karier pełni rolę
eksperta od początku trwania projektu (06.2013)
EURAXESS Roadshow Poznań to wydarzenie kierowane dla naukowców oraz
studentów zainteresowanych rozwojem kariery badawczej . W ramach tego
przedsięwzięcia Poznań odwiedził specjalny autobus EURAXESS, w którym
odwiedzający mogli skorzystać z oferty sieci EURAXESS - Researchers in Motion
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międzynarodowy

nt. możliwości stypendialnych dla naukowców (w tym stypendiów Marii
Skłodowskiej-Curie) oraz dowiedzieć się więcej nt. założeń i znaczenia
europejskiej Karty i Kodeksu Naukowca

Wsparcie dla naukowców świadczone przez tą sieć obejmuje m.in.
- usługi wspierające rozwój kariery i mobilność zawodową naukowców,
- bezpłatne porady prawne i organizacyjne dla badaczy chcących pracować w
innym kraju EU,
- portal internetowy zawierający tysiące ofert pracy i stypendiów dla naukowców
(wszystkie dziedziny nauki).
CV Point - konsultacja dokumentów aplikacyjnych. Pracownicy BK UAM byli
jedynymi konsultantami na stoisku, a z możliwości konsultacji dokumentów
Studenci poznańskich
Dni Kariery AIESEC AIESEC
aplikacyjnych skorzystało bardzo wielu studentów poznańskich uczelni wyższych.
uczelni, stoiska pracodawców
Targi zakończyły się o godzinie 16.00, jednak duża ilość chętnych spowodowała, że
CV Point zakończył pracę dopiero po godzinie 16.30.
Spotkanie poprowadziło dwóch pracowników z firmy 3M, pracujących na co dzień
Spotkanie z firmą 3M
w dziale HR. Po prezentacji firmy 3M, informacji dotyczących rynku pracy studenci
- Szkolenie
mieli okazję dowiedzieć się jak poprawnie i skutecznie aplikować (dokumenty
EFEKTYWNIE CZY Biuro Karier UAM oraz firma
Studenci i absolwenci UAM
aplikacyjne, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej). Dodatkowo trenerzy
EFEKTOWNIE?
3M (na WPiA)
przedstawili konkurs Invent a New Future Challenge, gdzie wygraną jest umowa o
JAK WYRÓŻNIĆ SIĘ
pracę oraz wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
NA RYNKU PRACY?
Technische Universität
Transnational Career
Chemnitz - Career Service
Service Conference
(Niemcy)

Konferencja stanowiła podsumowanie projektu Transnational Career Service.
Przedstawiciele europejskich
Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń i poznanie ciekawych inicjatyw
Biur Karier
realizowanych przez biura karier z innych krajów.

Mechanizmy
finansowania badań
młodych naukowców
w Polsce i Dzień
Doktoranta

Rada Młodych Naukowców,
Biuro Karier UAM, Dział
Doktoranci i Pracownicy
Nauki i Programów
Naukowi UAM oraz innych
Krajowych UAM,
uczelni
Samodzielna Sekcja ds.
Studiów Doktoranckich
UAM (na WNPiD)

Planowanie kariery

Wydział Biologii, szkolenie
prowadzone w ramach
bloku - Przygotowanie do
pracy zawodowej

Studenci Wydziału Biologii
UAM - 50 osób
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Seminarium "Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce"
połączone ze stoiskami wystawienniczymi instytucji zrzeszających doktorantów
oraz zajmujących się stypendiami i grantami dla młodych naukowców.

Szkolenie obejmowało tematykę planowania zawodowego podczas studiów,
wykorzystania map myśli w planowaniu, elementów motywacyjnych służących
kształtowaniu postawy proaktywnej.
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Cykl warsztatów pt.
"Piramida Sukcesu"

PSSiAP - Polskie
Warsztaty obejmowały tematykę związaną z rozwojem osobistym
Stowarzyszenie Studentów i studenci poznańskich uczelni
i samodoskonaleniem. Wsparcia organizacyjnego udzieliło koło naukowe.
Absolwentów Psychologii

Warsztat pt. "Praca
Prowadzony w ramach
w środowisku
Studenci UAM, UP, UE - 12
Drogowskazów kariery
wielokulturowym?
osób.
organizowanych przez NZS
Challenge accepted!"

Warsztat podejmował tematykę pracy w środowisku międzynarodowym, Miał na
celu ukazanie uczestnikom aspektów związanych z różnorodnością kultury,
komunikacją, wymiarami kultury.

Spotkanie z firmą
FINNCHAT

Firma FinnChat dostarcza usług live-chat dla sprzedaży internetowej. Zwrócili się
do naszego biura z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu ofert pracy: Business
Developer (wymagany biegły niemiecki), Service Manager (pol-niem), Sales Person
(pol-niem). Planują otwarcie biura w Poznaniu i docelowo chcą zatrudnić 30 osób
z biegłą znajomością niemieckiego. Zaplanowano dalsze wspólne działania.

Spotkanie odbyło się na
Jenni Risku, Samir Abbassi,
prośbę przedstawicieli firmy Roope Ramanen

Targi pracy Career
Expo

Career EXPO Poland Sp. z
o.o.

Osoby poszukujące pracy,
stażu, praktyk

Szkolenie "Praktyk
The 4-W Strategy"

Przemysław Walter Group

Doradcy zawodowi (20)

Dzień Praktyk i Staży
w Instytucie Historii
Instytut Historii UAM
UAM

Studenci Wydziału Historii
(50)

Connection współpraca
uczelni z biznesem - Uniwersytet Ekonomiczny
Seminarium
we współpracy z
eksperckie z zakresu Uniwersytetem Łódzkim
współpracy uczelni z
biznesem

Przedstawiciele uczelni
poznańskich, samorządu

Wiosenna edycja Poznań Career EXPO odbyła się 5 kwietnia 2014 roku w
budynku Międzynarodowych Targów Poznańskich w godzinach 11:00 -19:00.
Adresatem targów pracy byli przede wszystkim studenci, absolwenci i
specjaliści, chcący zestawić swoje umiejętności i wykształcenie z
realiami i preferencjami firm, w celu znalezienia odpowiedniego stażu
lub lepszej pracy. Biuro Karier miało swoje stoisko wystawiennicze wraz
z Działem Promocji i Marketingu UAM.
Certyfikowane szkolenie Praktyk THE 4-W Strategy to szkolenia przeznaczone dla
doradców zawodowych, pośredników pracy, coachów kariery, osób pracujących
w instytucjach szkoleniowych, agencjach doradztwa personalnego, agencjach
zatrudnienia i pośrednictwa pracy oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem
umiejętności i warsztatu doradczo-coachingowego w zakresie efektywnego
poszukiwania i zdobywania pracy.
Targi Wydziałowe, którym towarzyszyły szkolenia i warsztaty. BK miało swoje
stoisko wystawiennicze. W targach wzięło udział 7 wystawców m.in. PUP,
IPN,PPNT. BK dystrybuowało materiały oraz udzielało informacji dotyczących
swojej działalności.

Spotkanie ekspertów podczas którego omówiono projekt kontaktu z otoczeniem
społeczno-gospodarczym Uniwersytetu Łódzkiego w kontekście działań innych
uczelni. Działania dotyczyły współpracy z pracodawcami, budowy relacji z
absolwentami, przygotowania do tych działań kadry uniwersyteckiej.
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Szkolenie "Zostań
liderem"

Polskie Stowarzyszenie
Zarządzania Kadrami +
Infosys BPO +
Biuro Karier UAM

Rynek pracy w
Poznaniu - debata

Stowarzyszenia Prawo do
miasta

BusineSofia

Koło naukowe Humanistyki
Stosowanej

Konferencja prasowa
dot. Dni
Urząd Miasta Poznania
Przedsiębiorczości w
Poznaniu
Szkolenie
"Jobcoaching Centrum Doradztwa
innowacyjna
Unijnego
aktywizacja
bezrobotnych 45+"

Studenci i Absolwenci (25)

Debata ekspercka omawiająca szeroki zakres tematów dotyczących warunków
Mieszkańcy miasta Poznania,
pracy, płacy, charakteru oraz dostępności różnych form zatrudnienia w Poznaniu.
przedstawiciele władz miasta,
Poruszono kwestie takie jak warunki i możliwości pracy dla absolwentów uczelni
instytucji i organizacji
wyższych w mieście akademickim jakim jest Poznań, kwestie demograficzne jak
związanych z zatrudnieniem
starzenie się społeczeństwa.
Zakończenie studenckiego projektu dotyczącego przedsiębiorczości akademickiej
Studenci Wydziału Filozofii,
i konkursu na biznesplan. Biuro Karier wspierało organizatora programu p. Jacka
Władze wydziału, Prorektor
Joksia merytorycznie i informacyjnie na etapie przygotowania i realizacji projektu.
Pilarczyk, Wiceprezydent
Pan Jokś otrzymał dofinansowanie na realizację projektu z Narodowego Banku
Miasta Poznania T. Kaizer
Polskiego.
Przedstawiciele prasy i radia

Przedstawienie działań Biura planowanych podczas DPP

Osoby zajmujące się
aktywizacją zawodową
(10 os / grupa)

Jobcoaching to metoda wsparcia osób znajdujących w się w trudnej sytuacji
zawodowej. Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie wobec osób bezrobotnych
(w tym 45+). Metodyka ta została wypracowana w Holandii i jest szeroko
wykorzystywana przez służby rynku pracy w wielu państwach Europy Zachodniej
(Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Dania), a także w Stanach Zjednoczonych.

Zatrudnienie i rynek
Przedstawiciele biznesu i
pracy - Perspektywa Związek pracodawców
organizacji samorządowych,
społeczna - spotkanie Lewiatan, Wspólnota Barka
władze samorządowe
z Henryką Bochniarz
Targi Pracy, Staży i
Praktyk Branży IT na Fundacja Science to
Wydziale Matematyki Business
i Informatyki UAM

Szkolenie w ramach projektu "Ticket to Your Future", poprowadzone przez
trenerów z firmy PASJA-grupa dobrych trenerów.

Debata miedzy pracodawcami a instytucjami wspierającymi osoby poszukujące
pracy. Przedstawienie różnych perspektyw, próba wypracowania wspólnych
rozwiązań. Promocja działań Biura Karier w środowisku biznesowym.

Głównym celem targów jest ułatwienie nawiązywania współpracy między
przedsiębiorcami z branży IT i branż pokrewnych a studentami i absolwentami
Studenci i absolwenci głównie Uniwersytetu. W targach wzięło udział około 15 firm z branży IT. Biuro Karier
Wydziału Matematyki i
oprócz organizacji stoiska informacyjnego zorganizowało punkt konsultacyjny
Informatyki UAM
dokumentów aplikacyjnych. Kilka nowych firm otrzymało zaproszenia do
współpracy oraz informacje na temat oferty Biura Karier skierowanej do
pracodawców.
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Poznańskie Dni
Przedsiębiorczości

Wspólna inicjatywa Miasta
Poznania, Powiatu
Poznańskiego oraz
środowisk gospodarczych i
naukowych

Osoby zainteresowane
podjęciem własnej
działalności gospodarczej,
przedsiębiorcy, naukowcy,
studenci, absolwenci

Gala Przedsiębiorca
Roku

Inicjatywa Miasta Poznania i
Starostwa Powiatowego
wraz przedstawicielami
władz uczelni i środowiska
biznesowego

Przedsiębiorcy nominowani
do nagrody w kategorii Średni
Reprezentowanie uczelni w środowisku przedsiębiorców, promocja działań Biura
Przedsiębiorca, Mały
Karier
Przedsiębiorca i Mikro
Przedsiębiorca oraz Startup

Szkolenie "Wymiary
pracy w
przedsiębiorstwie
międzynarodowym"
podczas Poznańskich
Dni
Przedsiębiorczości
Szkolenie pt. "Jak
było? Jak jest? Jak
będzie? Kompetencje
HR-owca w biznesie."

Głównym zadaniem PDP jest kreowanie pozytywnego klimatu dla
przedsiębiorczości oraz współpracy gospodarczej w wymiarze lokalnym,
regionalnym i międzynarodowym. Służyć one mają umacnianiu wizerunku
aglomeracji poznańskiej jako miejsca przyjaznego dla różnorodnych form
aktywności ekonomicznej.

Biuro Karier UAM na
zaproszenie Urzędu Miasta Studenci i absolwenci
Poznania

Szkolenie podejmowało tematykę pracy w środowisku międzynarodowym. Celem
było ukazanie uczestnikom aspektów związanych z różnorodnością kultury,
komunikacją, wymiarami kultury.

Biuro Karier UAM

Studenci Uniwersytetu

Szkolenie skierowane dla osób, które są zainteresowane podjęciem pracy w
obszarze HR. Szkolenie prowadził praktyk, Pan Wojciech Śląski.

Dr Natalia Walter, studenci
kształcenia zdalnego

Spotkanie miało na celu omówienie rezultatów wspólnego projektu BK i studentów,
mającego na celu stworzenie kursu e-learningowego na temat dokumentów
aplikacyjnych.

Biuro Karier UAM + Zakład
Zakończenie kursu
Technologii Kształcenia
na platformie Moodle
WSE UAM
IV Łódzka
Ogólnopolska
Konferencja
Akademickich Biur
Karier

Biuro Karier Politechniki
Łódzkiej

Lidl Brand Factory

Biuro Karier UAM

Efektywne
pozyskiwanie
pracowników

Wielkopolski Związek
Pracodawców LEWIATAN

Pracownicy ABK z całej
Polski, Rzecznik Praw
Absolwenta, wiceminister
MNiSW, przedstawiciele
biznesu

Tematem dwudniowej konferencji były "Nowe perspektywy doradztwa
zawodowego". Uczestnicy spotkań oprócz udziału w prezentacjach wzięli udział w
specjalistycznych warsztatach.

3 edycja warsztatów dla studentów prowadzona przez LIDL i SWPS, w warsztatach
Studenci poznańskich uczelni wzięło udział około 20 osób
Udział w konferencji dotyczącej współpracy uczelni z biznesem. Poszukiwanie
płaszczyzny wymiany informacji między potrzebami pracodawców a dystrybucją
informacji wewnątrz uczelni.
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I Targi Praktyk i Staży WNPiD UAM

Studenci oraz absolwenci
WNPiD UAM

Biuro Karier zorganizowało punkt informacyjny oraz dystrybucję materiałów
(poradniki, informatory, ulotki). Studenci zapoznawali się z bieżącą ofertą BK tj.
możliwością udziału w targach Kariera na Językach oraz działalnością piątkowego
punktu konsultacyjnego dokumentów CV.

Kulminacje - warsztat WSE UAM
o szoku kulturowym

Studenci WSE i WNS

Warsztat podejmował tematykę związaną z szokiem kulturowym, zwłaszcza dla
osób wyjeżdżających w ramach programu ERASMUS.

Warsztaty na
Coaching Week

Wyższa Szkoła Bankowa

Studenci WSB, osoby
zainteresowane tematyką
rozwoju osobistego i
coachingu

Udział w dwóch warsztatach - "Career coaching", "Wyznaczanie celów
zawodowych i osobistych". Podczas warsztatów omówiono i przedstawiono w
formie ćwiczeń jak coaching wspiera rozwój zawodowy oraz pomaga wyznaczać i
realizować cele.

Konferencja o
kształceniu dualnym

WNPiD UAM

Konferencja Youth
to Business Forum
AIESEC

AIESEC (Wyższa Szkoła
Umiejętności Społecznych)

Szkolenie
"Planowanie karier
zawodowych"

Wydział Nauk Społecznych

Zakończenie
Programu
Mentorskiego
TRANSFER
KOMPETENCJI

Biuro Karier UAM

KARIERA NA
JEZYKACH

Biuro Karier UAM we
współpracy z Wydziałami
Anglistyki i Neofilologii

Wystąpienie konferencyjne: "Kształcenie dualne a sytuacja absolwentów na rynku
pracy".
Pracownicy BK UAM prowadzili CV Point tj. punkt konsultacyjny w którym wszyscy
Studenci poznańskich uczelni zainteresowani uczestnicy mogli omówić swoje dokumenty aplikacyjne. CV POINT
działał w godz. 11.00-14.00 i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Studenci Socjologii,
specjalizacja Zarządzanie
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów socjologii z zakresu
Zasobami Ludzkimi
indywidualnych planów karier oraz budowania ścieżek karier w firmach.
Uczestnicy programu wybrani
w trakcie rekrutacji,
szkoleniowcy zaangażowani Podczas zakończenia zaświadczenia o udziale rozdał uczestnikom prof. dr hab.
Marek Nawrocki Prorektor UAM
w przeprowadzenie
warsztatów w ramach
programu, tutorzy oraz
organizatorzy Programu.
Uroczystego otwarcia dokonał Prorektor UAM prof. Marek Nawrocki wraz z
przedstawicielami Wydziałów Anglistyki i Neofilologii - moderatorem otwarcia była
Dorota Pisula - kierownik BK. W targach udział wzięło 20 firm oraz instytucji wraz z
Studenci i absolwenci UAM
CV POINT-em oraz stanowiskiem BK. Równocześnie odbyło się 9 szkoleń w
oraz innych uczelni
których udział wzięło około 120 osób, przeprowadzono 5 konkursów, Targi
odwiedziło około 1500 osób. Kariera na językach cieszyła się również się również
zainteresowaniem lokalnych mediów (m.in. Studio Filmowe UAM, radio Afera i
Merkury).
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Szkolenie pt. "Jak
było? Jak jest? Jak
Biuro Karier UAM
będzie? Kompetencje
HR-owca w biznesie."
FinnChat spotkanie
prezentacyjnorekrutacyjne

Biuro Karier UAM

Posiedzenie komisji
ds. współpracy z
gospodarką

UAM

CV Point

Biuro Karier

Spotkanie Biur Karier

Biuro Karier UAM
+ Eureka HR

"Start do kariery"

Gumtree + Biuro Karier
UAM

spotkanie naukowe
„Kariera w płynnej
nowoczesności” prof. Mark Savickas

Organizacja Narodów
Zjednoczonych do spraw
Wychowania, Nauki i
Kultury oraz Katedra
UNESCO Całożyciowego
poradnictwa zawodowego

Szkolenie skierowane dla osób, które są zainteresowane podjęciem pracy w
obszarze HR. Szkolenie prowadził praktyk, Pan Wojciech Śląski.

Studenci Uniwersytetu
Studenci, absolwenci oraz
mieszkańcy Wielkopolski
posługujący się językiem
niemieckim na poziomie B2
minimum
Przedstawiciele wydziałów wydziałowi koordynatorzy ds.
współpracy z gospodarką,
Prorektor ds. Współpracy z
Gospodarką, Kierownik Biura
Karier, Dyrektor UCiTT

Spotkanie miało na celu prezentacje firmy FinnChat, która otwiera siedzibę w
Poznaniu oraz poszukuje osób posługujących się bardzo dobrze językiem
niemieckim. Oprócz prezentacji firmy spotkanie stanowiło okazję do zapóźniania się
z ideą start-up'ow oraz innowacyjną usługą live-chat której dostawca jest firma
FinnChat.
Przedstawienie działalności Biura Karier z roku akademickiego 2013/2014,
przedstawienie planów działania na kolejny rok

CV Point to krótkie 15 minutowe sesje konsultacyjne dla studentów, których celem
jest korekta dokumentów aplikacyjnych bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
Studenci UAM
W miesiącu maju CV Point działał w każdy piątek od godz. 13.30 - 15.30. Działania
będą kontynuowane w kolejnych miesiącach.
Podczas spotkania P. Magdalena Molska z Eureka Group przeprowadziła szkolenie
nt. "Adaptacja pracownika w miejscu pracy". Oprócz teorii uczestnicy mieli
możliwość zapoznania się z przykładową dokumentacją wspomagającą wdrążenia
pracowników na nowe stanowiska pracy. Druga część spotkania poświęcona była
na prezentację gry "Intuicja" (firmy MindLab Games) przygotowaną przez
pracowników BK WSB.
Program "Start do kariery" został objęty honorowym patronatem Ministerstwa
Gospodarki. W ramach projektu realizowane są warsztaty w 5 największych
miastach polskich, istnieje także możliwość zdobycia stażu. Program skierowany
Studenci i absolwenci (ponad
jest do studentów i absolwentów, którzy nie przekroczyli 28 roku życia. Warsztatu
30 osób)
poprowadzili specjaliści firmy Grafton Recruitment oraz przedstawiciele firm
partnerskich – Bridgestone i Home Broker. Na potrzeby programu został także
przygotowany raport „AKTYWNI+, Młodzi Polacy na rynku pracy".
Wykłady „Kariera w płynnej nowoczesności” oraz warsztaty "Metody i narzędzia
Doradcy zawodowi, badacze
pracy w poradnictwie konstruowania kariery" poprowadził wybitny specjalista w
poradnictwa kariery,
zakresie poradnictwa kariery, autor teorii konstrukcji kariery i poradnictwa
nauczyciele, studenci
narracyjnego, przewodniczący Międzynarodowej Grupy Badawczej Life Design
Counselling prof. Mark Savickas z Northeastern Ohio Medical University, USA.
W swoich pracach Profesor podkreśla subiektywny wymiar kariery, konstruowanej
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dzięki biograficznej refleksyjności. Uważa, że jednostki budują swoją karierę
poprzez nadawanie znaczeń doświadczeniom zawodowym i aspiracjom, włączając
je do projektów życiowych

(Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu
Wrocławskiego)
Monitorowanie karier
zawodowych
absolwentów Uniwersytet Warszawski,
konferencja
Ministerstwo Nauki i
naukowoSzkolnictwa Wyższego
szkoleniowa
(Warszawa)
Konferencja dot.
współpracy uczelni z
biznesem (Łódź)

Uniwersytet Łódzki

Hospitacja studentów
UAM
w BK
"Crash course in
intercultural
communication" warsztat dla
studentów
zagranicznych

UAM

Przedstawiciele Biur Karier
z całej Polski

Przedstawiciele uczelni z
całej Polski (osoby
odpowiedzialne za
współpracę z otoczeniem
społeczno-gospodarczym)
studenci Wydziału Studiów
Edukacyjnych UAM

Przedstawienie sposobów jakościowego monitorowania losów absolwentów
(badania focusowe, wywiady pogłębione) rekomendowanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, omówiono stan prac badania losów absolwentów
Ministerstwo - ZUS, przedstawiono sugestie dotyczące wytycznych Polskiej Komisji
Akredytacyjnej dotyczącej wykorzystania badania losów absolwentów do
podniesienia jakości kształcenia (preferowane podczas kontroli POLKA).
Wystąpienie konferencyjne: "Struktura – współpraca- rozwój. System współpracy
uczelni z biznesem i innymi podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego
na przykładzie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" oraz udział w
panelu dyskusyjnym.
Przeprowadzenie hospitacji - zajęć informacyjnych dotyczących działalności Biura
Karier dla studentów doradztwa zawodowego

Na prośbę wystosowaną z Zakładu Pedeutologii WSE UAM przeprowadzony został
warsztat „Crash course in intercultural communication”, skierowany do studentów
Studenci zagraniczni
programu Erasmus. Zajęcia stanowiły wstęp do komunikacji międzykulturowej i
odbywający studia w ramach
obejmowały zagadnienia dotyczące m.in. definiowania kultur, sposobów ich
programu Erasmus (9 osób)
przedstawiania, metafor oraz wymiarów kultury.
Firma Kennametal poszukuje informatyków oraz lingwistów do siedziby w
Poznaniu. Podczas spotkania przedstawiono ofertę Biura Karier skierowaną do
pracodawców, omówiono jak Biuro Karier może wesprzeć firmę w procesach
rekrutacyjnych. Biuro Karier otrzymało zaproszenie na spotkanie z zarządem firmy,
które odbędzie się 26.06.

Spotkanie z
przedstawicielką
firmy Kennametal

Biuro Karier

Pani Marta Connor

Praca i własna firma
w Polsce - 3
bezpłatne szkolenia
dla cudzoziemców i
studentów

Zespół Projektu AMIGA,
Polskie Forum Migracyjne,
Biuro Karier UAM

Imigranci mieszkający na
terenie Poznania (w tym
studenci)
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W ramach cyklu odbyły się trzy szkolenia:
1)"Pozyskiwanie funduszy unijnych na własną firmę"
2)"Finanse i księgowość w firmie 1 osobowej"
3) "Jak znaleźć pracę w Polsce"
Zainteresowane osoby mogły też się umówić na indywidualne konsultacje ze
specjalistami z Polskiego Forum Migracyjnego, które odbyły się w dniu 12.06
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Szkolenia dla
doradców AMIGA

Zespół Projektu AMIGA,
Polskie Forum Migracyjne,
Biuro Karier UAM

Wizyta studyjna,
podsumowanie pracy
dotyczącej praktyk
Wydział Pedagogicznoponadprogramowych
Artystyczny w Kaliszu
i monitoringu osób
odbywających
praktyki
Powiatowa Rada
Zatrudnienia

Starostwo Powiatowe

Zakończenie
Biuro Karier Uniwersytetu
Studenckiej Akademii im. Adama Mickiewicza
Mentoringu
w Poznaniu

Spotkanie z
zarządem firmy
Kennametal

Spotkanie miało miejsce w
siedzibie poznańskiego
oddziału firmy

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „AMIGA – Aktywni Migranci na Lokalnym
Rynku Pracy” . Warsztat poprowadziła p. Zuzanna Rejmer z Polskiego Forum
Migracyjnego. Poruszał on temat trudności, jakie mogą pojawić się w pracy
doradczej z cudzoziemcami.

Doradcy zawodowi

Dziekan Wydziału,
p. dr Feiksa Piechota,
praktykanci

Podsumowanie działalności w zakresie praktyk ponadprogramowych wydziału,
wręczenie podziękowań praktykantom, spotkanie z Władzami Wydziału.

Przedstawiciele instytucji
Prezentacja i dyskusja na temat rocznego raportu dotyczącego rynku pracy i
samorządowych, rynku pracy
bezrobocia w aglomeracji poznańskiej.
i edukacyjnych
Studenci biorący udział
w projekcie (mentorzy i
mentorowani)

Podsumowanie projektu mentorskiego, ocena projektu przez uczestników,
wręczenie podziękowań.

Przedstawiciele zarządu firmy
ze Stanów Zjednoczonych
oraz Szwajcarii: Steven
Hanna, Roland Foerster
i Kevin G. Nowe; pracownicy
poznańskiego oddziału

Przedstawicielki Biura Karier zaprezentowały strukturę Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, poświęcając najwięcej uwagi wydziałom, których
absolwentami i studentami firma jest najbardziej zainteresowana (Wydział
Matematyki i Informatyki, Wydział Neofilologii, Wydział Anglistyki, Wydział Filologii
Polskiej i Klasycznej). Następnie szeroko została omówiona oferta Biura Karier oraz
potencjalne możliwości współpracy.
Projekt AMIGA ma na celu zwiększenie stopnia integracji społecznej i zawodowej
cudzoziemców poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej na lokalnym rynku
pracy. W trakcie projektu podejmowane są działania zmierzające do zapewnienia
migrantom lepszego dostępu do informacji dotyczących funkcjonowania w Polsce i
Poznaniu, w szczególności tych związanych z rynkiem pracy. Biuro Karier pełni rolę
eksperta od początku trwania projektu (06.2013)

Spotkanie grupy
roboczej w ramach
Grupa ekspertów
projektu "AMIGA Zespół koordynujący projekt działających w ramach
Aktywni migranci na
projektu.
lokalnym rynku pracy"
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