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Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
stara się aktywizować środowisko akademickie poprzez wspieranie go w
poszukiwaniach
własnej
ścieżki
kariery
zawodowej.
W 2017 roku zaoferowaliśmy studentom, absolwentom i doktorantom możliwość
skorzystania z wiedzy i doświadczenia pracodawców, którzy gościli w murach uczelni
w ramach "Spotkań z pracodawcą". Odbyły się spotkania m.in. z konsulem ambasady
amerykańskiej, grecką agencją rekrutacyjną, Ministerstwem Rozwoju, czy australijską
agencją edukacyjną. Dodatkowo zorganizowaliśmy targi wolontariatu „ZaQmaj
wolontariat", które miały na celu przybliżyć ideę wolontariatu i jego niewątpliwie
pozytywne
rezultaty
dla
każdej
ze
stron.
Studentom, którzy planują odbyć praktyki zarówno te kierunkowe, jak i dodatkowe,
pomagamy w wyborze instytucji, czy w kwestiach organizacyjnych. Tylko w minionym
roku prawie 4.000 studentów zgłosiło się po biura po dokumentację w sprawie praktyk
studenckich, a drugie tyle z prośbą o poradę w zakresie praktyk. Z myślą o studentach
stale podnosimy jakość pracy i obsługi – wprowadziliśmy elektroniczny formularz
rejestracyjny na praktyki, powiększamy bazę pracodawców (liczy już 120 miejsc),
którzy współpracują z UKSW, umożliwiając zdobycie pierwszego doświadczenia,
związanego
z
zainteresowaniami
zawodowymi,
czy
przyszłą
profesją.
Studenci i absolwenci mogą czerpać z prowadzonej przez Biuro Karier strony
internetowej oraz profilu społecznościowego, gdzie dostępnych jest szereg informacji o
rynku pracy i możliwościach rozwoju. W 2017 roku udostępniliśmy ponad 2800
ogłoszeń o pracę, staż i praktyki. Po koniec roku na profilu społecznościowym Biura
Karier UKSW https://www.facebook.com/BK.UKSW/ wystartował także nowy cykl
tematyczny „Wtorkowe Q&A", odpowiadający na nurtujące studentów pytania
związane
z
praktykami.
Również na facebooku cyklicznie pojawiają się informacje o losach zawodowych
absolwentów UKSW, które prezentują wyniki badań prowadzonych w tym zakresie
przez
Biuro
Karier.
Ciągle szukamy nowych rozwiązań, technologii, sposobów, by jak najlepiej pomagać
naszym studentom i absolwentom – nasze wysiłki przynoszą pozytywne wyniki. Z
raportu o funkcjonowaniu uczelni, przeprowadzonym w 2017 r. wśród studentów
wiemy, że praca biura oceniana jest dobrze i bardzo dobrze przez ponad 80% z nich.
Stanowi to szczególne wyróżnienie, gdy studenci doceniają fachowość i życzliwość
pracowników,
do
których
zwracają
się
o
pomoc.
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