24-25 listopada 2022
Program V Ogólnopolskiej Konferencji
Akademickich Biur Karier
Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z Komisją ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
mają zaszczyt zaprosić Państwa na V Ogólnopolską Konferencję Akademickich Biur Karier, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r.
Wydarzenie jest skierowane do przedstawicieli około 300 Akademickich Biur Karier i Uczelni w Polsce, a udział w nim jest bezpłatny (warunkiem uczestnictwa jest
wcześniejsza rejestracja). Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są Akademickie Biura Karier w obliczu kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 i konfliktem
zbrojnym w Ukrainie oraz związana z nimi konieczność dopasowania oferowanych usług do dynamicznie zmieniających się potrzeb studentów oraz pracodawców.
Niezmiernie miło będzie nam gościć Państwa w tym roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Organizatorami wydarzenia są:
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Komisja ds. Akademickich Biur Karier przy Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich
Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
Biuro Karier UAM
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

Patronat obejmują:
Minister Edukacji i Nauki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Miejsce konferencji:
Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
ul. Szamarzewskiego 89 (bud. E, sala B)
60-568 Poznań

DZIEŃ I – 24.11.2022
9:00 - 10:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 - 10:30

Uroczyste powitanie uczestników

10:30 - 11:30

Wykład inauguracyjny - prof. UAM dr hab. Małgorzata Rosalska
“Od doradztwa zawodowego do doradztwa akademickiego. Nowe szanse i wyzwania Akademickich Biur Karier”
Celem wystąpienia jest zaprezentowanie ewolucji ofert doradczych dla studentów i czynników ją dynamizujących. Analizie poddana zostanie rola
Akademickich Biur Karier w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom związanym z pandemią Covid-19, wojną w Ukrainie oraz kryzysem
gospodarczym. Zjawiska te omówione będą w kontekście nowych wyzwań, zadań i szans, jakie podejmują uczelniane Biura Karier wobec studentów,
absolwentów i pracowników uczelni.

11:30 - 12:15

Panel prezentacyjny - dr Anna Wawrzonek
“Kryzys jako czynnik kształtujący kierunki zmian na rynku pracy”
Przedmiotem wystąpienia będą kierunki zmian obserwowanych w ostatnich latach na rynku pracy. Kontekstem analizy tych zmian będzie świat
Vuca, pandemia Covid-19 oraz wojna w Ukrainie. Analizie poddane zostaną także zmodyfikowane kryzysem oczekiwania młodych dorosłych oraz
pracodawców i związane z tym wyzwania stojące przed podmiotami świadczącymi usługi doradcze.

12:15 - 12:45

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Biur Karier
Moderatorzy: dr Magdalena Barańska, Marcin Witkowski
“Działalność Akademickich Biur Karier w obliczu kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 oraz konfliktem zbrojnym w Ukrainie”
W panelu zostaną poruszone kwestie związane z dostosowaniem usług Akademickich Biur Karier do dynamicznie zmieniających się warunków
kształcenia i funkcjonowania studentów na rynku pracy.

12:45 - 13:15

LUNCH

13:15 - 13:45

Panel dyskusyjny z udziałem pracodawców i przedstawicieli organizacji pozarządowych
Moderatorzy: dr Magdalena Barańska, Marcin Witkowski
“Współpraca Akademickich Biur Karier z interesariuszami rynku pracy”
W panelu poruszone zostaną kwestie współdziałania interesariuszy rynku pracy z uczelniami w dobie pandemii i niepewnej sytuacji na rynku pracy
oraz wynikające z tego trudności w planowaniu procesów rekrutacyjnych.

13:45 - 14:15

Panel multimedialny – Dobre praktyki - Monika Smoguła
„Opinie studentów korzystających z ofert Biur Karier w okresie pandemii”
W panelu zaprezentowane zostaną wypowiedzi studentów ukazujące przykłady podniesienia jakości usług Akademickich Biur Karier przez
wprowadzenie do oferty zdalnych zajęć, konsultacji, doradztwa oraz wsparcia psychologicznego na czas epidemii, z uwzględnieniem szczególnej
sytuacji osób rozpoczynających studia.

14:15 - 14:30

PRZERWA KAWOWA

14:30 - 15:15

Panel prezentacyjny - dr Jakub Wierzbicki, Dominik Postaremczak
“Funkcjonowanie Akademickich Biur Karier w okresie pandemii. ZADANIA – DZIAŁANIA – WSPARCIE – WYZWANIA – POTRZEBY – PERSPEKTYWY”
Podczas panelu zostaną przedstawione wyniki badań Akademickich Biur Karier, obrazujące ich funkcjonowanie, problemy i perspektywy w dobie
pandemii oraz w związku z niepewną sytuacją funkcjonowania organizacji na rynku pracy.

15:15 - 15:40

Panel prezentacyjny – Anna Schmidt-Fiedler
„Rozwiązania wspierające realizację zdalnych oraz hybrydowych staży i praktyk”
Podczas panelu zaprezentowany zostanie projekt EPIDI (The European Partnership for Innovation in Distant Internships), który jest odpowiedzią na
rosnące, także w wyniku pandemii, zainteresowanie odbywaniem praktyk zawodowych w trybie zdalnym lub hybrydowym. Międzynarodowy zespół z
trzech uczelni: University of Strasburg, Karlsruhe Institute of Technology oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, wypracował szereg cennych
wskazówek. Zebrane w formie podręcznika dobrych praktyk oraz modułów e-learnigowych udostępnione zostały dla pracowników uczelni,
pracodawców i studentów.

15:40

ZAKOŃCZENIE

DZIEŃ II – 25.11.2022
9:00 - 10:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00 - 12:00

Warsztat - Magdalena Nowak
“Dobrostan w zawodach kontaktu społecznego”
Podczas spotkania zastanowimy się, jak zadbać o dobrostan w zawodach kontaktu społecznego w obliczu kryzysu wywołanego pandemią Covid-19
oraz konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Ustalimy plan codziennego działania i pracy nad sobą, by w miarę spokojnie żyć, niezależnie od świata
wokół.

12:00 - 12:15

PRZERWA KAWOWA

12:15 - 14:15

Warsztat - Ewa Godlewska i Monika Siurdyban
“Narzędzia coachingowe w poradnictwie kariery”
Podczas zajęć poznamy narzędzia, które warto wykorzystać w procesach poradnictwa kariery wykorzystując podejście coachingowe, skupiające się
na procesie osobistego konstruowania możliwych i dopasowanych opcji karierowych. Z tej perspektywy przyjrzymy się warsztatowi pracy doradców
kariery i ich wsparciu kierowanym do osób radzących się w obszarze samorozwoju oraz w konstruowaniu i rekonstruowaniu ścieżek edukacyjnozawodowych.

14:15 - 14:45

LUNCH

