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Biuro Karier - geneza

Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku jest jednostką

organizacyjną Uczelni.

Powstało po koniec 2002 roku w ramach rządowego Programu Aktywizacji

Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

Uroczyste otwarcie biura nastąpiło w marcu 2003 roku. Podczas uroczystości został

podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy pomiędzy Biurem Karier WSFiZ

w Białymstoku, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku .

W liście obie strony zadeklarowały chęć wzajemnej współpracy w zakresie

wymiany informacji i poradnictwa zawodowego na rzecz studentów i absolwentów

WSFiZ , która trwa do dziś …



Cel działania Biur Karier
Pomagamy studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy

oraz podejmowaniu decyzji, dotyczących rozwoju zawodowego.

Głównym celem Biura Karier WSFiZ jest pogłębianie wiedzy studentów i

absolwentów na temat realiów rynku pracy oraz mobilizowanie ich do

aktywnego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia odpowiadającego ich

kompetencjom i predyspozycjom zawodowym.

Naszym zadaniem jest uświadomienie swoim klientom, czyli studentom i

absolwentom, że szukanie pracy też jest pracą i nikt nie wykona jej lepiej,

staranniej i z większym zaangażowaniem niż oni sami.



Płaszczyzny współpracy Biura Karier

STUDENT

UCZELNIA

PRACODAWCA

BIURO KARIER POMOSTEM MIĘDZY UCZELNIĄ A RYNKIEM PRACY



Usługi Biura Karier

Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe

Studenci i absolwenci korzystający z usług

Biura Karier WSFiZ otrzymują wsparcie między innymi w postaci:

• usług indywidualnego poradnictwa zawodowego - spotkania studentów z doradcą

zawodowym, w trakcie których diagnozujemy ich potencjał osobowościowy i

zawodowy. Efektem tych spotkań jest wypracowanie Indywidualnego Planu

Działania zbliżającego do realizacji celów zawodowych.

• warsztatów i szkoleń podczas których pokazujemy jak profesjonalne przygotować

dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny), uczymy trudnej sztuki

autoprezentacji, która przydaje się podczas rozmów kwalifikacyjnych, pomagamy

zdobyć kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy.

• zapoznajemy z formami rekrutacji oraz pomagamy w przygotowaniu się do procedur

selekcyjnych stosowanych przez pracodawców.



Poradnictwo  

zawodowe             

grupowe



Warsztaty/szkolenia



Pośrednictwo pracy

• Świadczymy usługi w zakresie pośrednictwa pracy (Biuro Karier posiada

certyfikat Agencji Zatrudnienia KRAZ nr 957).

• Pomagamy naszym studentom zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe

poprzez praktyki, staże, prace dorywcze i tymczasowe, a absolwentów

wspieramy w poszukiwaniach stałego zatrudnienia.

• Pracodawcom, bezpłatnie pomagamy w znalezieniu najodpowiedniejszych

kandydatów na wakujące stanowiska pracy.



Działalność informacyjna

• prowadzimy działalność informacyjną: zbieramy, pozyskujemy informacje o

programach międzynarodowych, stażach, praktykach, stypendiach, konkursach i

programach aktywności zawodowej,

• gromadzimy i udostępniamy informacje na temat możliwości rozwoju zawodowego i

podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy, studia podyplomowe,

• prowadzimy monitoring informacji dotyczących generalnych tendencji na rynku

pracy w kraju i w regionie,

• posiadamy własną bibliotekę - informatorium biura wyposażoną

w bogaty zasób książek, czasopism, artykułów, płyt CD i DVD

m.in. z zakresu rynku pracy, przedsiębiorczości, biznesu,

samodoskonalenia, autoprezentacji itp. oraz bezpłatne publikacje i poradniki.

Nasi klienci - studenci i absolwenci mogą korzystać z tych informacji na miejscu lub

wypożyczyć interesującą literaturę oraz otrzymać od nas bezpłatne poradniki.



Projekty/programy doradcze

• Dążąc do jak najlepszego przygotowania młodzieży akademickiej do wejścia na

rynek pracy, realizujemy różnego typu projekty.

Są to programy doradcze, które oferują kompleksowe wsparcie w postaci warsztatów

samopoznania, planowania kariery zawodowej, rozwoju kompetencji społecznych,

warsztaty z przedsiębiorczości, nabycia nowych umiejętności zawodowych i

zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez praktyki, staże i szkolenia, targi

pracy, wizyty studyjne.

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej oraz środków

krajowych.

Większe  projekty  zrealizowane przez Biuro Karier WSFiZ:

• Projekt „Praca niejedno ma imię”

• Projekt „Mój pomysł na karierę zawodową” 

• Program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WSFiZ – „Przez Biuro do Kariery”

• „Przedsiębiorczość Akademicka – Multimedia w Biznesie”



Badania

• Starając się dostosować nasze programy doradcze do aktualnych potrzeb rynku

pracy, prowadzimy działania badawcze realizując badania wśród studentów i

absolwentów wg. ankiet firm współpracujących oraz własnych (opinia o

pracodawcach, rynku pracy, badanie potrzeb młodzieży w zakresie aktywności

zawodowej,

• badanie losów zawodowych absolwentów we Współpracy Pracownią Badań,

Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w

Białymstoku



Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi

• Aktywnie współpracujemy z lokalnymi pracodawcami, instytucjami otoczenia

biznesu, Wojewódzkim Urzędem Pracy i instytucjami rynku pracy oraz ze szkołami

ponadgimnazjalnymi. W ramach współpracy organizujemy różnego typu projekty

m.in. prezentacje firm i spotkania rekrutacyjne, targi pracy, wyjazdy studyjne,

konkursy wiedzy oraz konferencje i seminaria na tematy dotyczące rynku pracy.

„Akademia Augustowska” (2004-2009) BAT S.A. i FRP w Suwałkach.

Akademia Wiedzy – cykl wykładów z praktykami biznesu, wizyty studyjne studentów i

pracowników dydaktycznych, stypendia ufundowane przez BAT dla najlepszych studentów

WSFiZ, praktyki, program menadżerski, Warsztaty Assesment Centre. Eventy na rzecz

aktywizacji zawodowej młodzieży akademickiej i szkół ponadgimnazjalnych, seminaria

promujące działania CSR.

Spotkania z przedstawicielami firm i instytucji, biznesmenami, ludźmi sukcesu, osobami dla

których praca jest pasją. Od 2004 r. jako cykliczne działanie na stałe wpisane w akademicki

kalendarz. Spotkania te są doskonałą okazją do zastanowienia się nad własną przyszłością i

zaplanowaniem osobistej kariery zawodowej, dla wielu są inspiracją do dalszego rozwoju

zawodowego.



Wyjazdy studyjne



Targi Pracy



Wykłady gościnne



• „Ogólnopolski Tydzień Kariery” – Cykliczna ogólnopolska inicjatywa, którą

wspieramy regionalnie. Przy jej organizacji współpracowaliśmy z WUP w

Białymstoku i Podlaską Wojewódzką Komendą OHP w Białymstoku,

Konferencja pt.„Rynek pracy XXI wieku”, „Targi Edukacyjno – Zawodowe”, seminarium

pt.„Rozwój kompetencji doradcy zawodowego, cykl warsztatów z zakresu aktywizacji

zawodowej i treningu umiejętności interpersonalnych dla studentów oraz warsztaty dla

doradców zawodowych,

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

Działanie, które realizujemy wspólnie z Pracownią Badań, Analiz i Strategii

Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku,

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) oraz Okręgowym Inspektoratem

PIP w Białymstoku.

Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej ideą jest pogłębianie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych dla zrozumienia mechanizmu funkcjonowania polskiego i 

europejskiego rynku pracy. 



Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy

o Polskim i Europejskim 

Rynku Pracy

Konferencja 

Rynek Pracy XXI w.



W najbliższy piątek, 22 listopada 2013 o godz.17.00

w Auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku 

Naszym gościem będzie: 

Henryk Owsiejew właściciel firmy Malow Sp. z o.o., 

Spotkanie poprowadzi:

Wojciech Jarmołowicz – dziennikarz, redaktor, wydawca Mediów Regionalnych

Przyjdź i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia Liderów Podlaskiej Gospodarki !

„Oko w oko z Liderami Podlaskiej Gospodarki” 

Cykl spotkań 

z podlaskimi 

przedsiębiorcami



Sukces na rynku pracy zależy od studenta/absolwenta, 

od jego aktywności w trakcie studiów i od tego czy skorzysta z oferowanego 

przez Uczelnię i Biuro Karier wsparcia.

Dajemy wędkę    a nie rybę



Dziękuję za uwagę

Dorota Zabielska

Biura Karier 

Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

biuro.karier@wsfiz.edu.pl
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