Akademickie Biuro Karier
Twoja szansa na sukces
projekt dla studentów
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu

Informacje o projekcie
Cel projektu:
Głównym celem projektu „Akademickie Biuro Karier - Twoja szansa na sukces” jest wzrost aktywności zawodowej 210
studentów i studentek WSKSiM poprzez świadczenie wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier do 30.09.2020 r.
Biuro Projektu:
Marcin Lubnau

Mirosław Politowski

•
•
•
•
•
•

•
•
•

kierowanie zespołem projektowym
rekrutacja do projektu
doradztwo zawodowe
prowadzenie i organizacja szkoleń
monitoring losów absolwentów
współpraca z otoczeniem gospodarczym

•
•

przyjmowanie ofert pracy i staży dla absolwentów
organizacja staży i praktyk
organizacja wykładów nt. prowadzenia własnej
działalności gospodarczej
organizacja warsztatów z komunikacji społecznej
monitorowanie karier absolwentów

Informacje o projekcie
Biuro Projektu:
•
•

Dom Słowa, ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Budżet Projektu:
•
•
•

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 207 644,85 zł
Wartość projektu ogółem: 246 375,00 zł
Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją projektu.

Kontakt:
•
•
•

biurokarier.wsksim.edu.pl
marcin.lubnau@wsksim.edu.pl
56 610 7120

Działania w projekcie
Umowa uczestnictwa w Projekcie obejmuje:
•

przeprowadzenie bilansu kompetencji oraz przedstawienie możliwych ścieżek rozwoju kariery uczestnika
(2 spotkania z doradcą zawodowym, średnio 2h na spotkanie)

•

udział w indywidualnych spotkaniach doradczych
(w zależności od potrzeb, łącznie średnio 4h na osobę)

•

poradnictwo w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej
(średnio 4h na osobę)

Każdy uczestnik projektu podczas rozmowy zwrotnej otrzyma raport z oceną poziomu kompetencji i wskazówkami
rozwojowymi – indywidualną diagnozę posiadanych kompetencji i określenie możliwej ścieżki rozwoju kariery.

Działania w projekcie
Ponadto każdy uczestnik Projektu będzie mógł skorzystać z nowych sług Biura Karier, takich jak:
•
•
•

doradztwo indywidualne w zakresie rynku pracy,
doradztwo indywidualne w zakresie dokumentów aplikacyjnych,
doradztwo indywidualne w zakresie zakładania własnej działalności,

•

•

szkolenia grupowe z zakresu rozwijania deficytowych kompetencji miękkich zdiagnozowanych podczas bilansu
kompetencji m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, organizacje pracy, zarządzania czasem,
szkolenia z zakresu kreowania wizerunku i autoprezentacji,

•
•
•

dostęp do bazy ofert pracy, praktyk i staży,
spotkania z pracodawcami i targi pracy,
badanie losów absolwentów.

Rekrutacja do projektu
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu.
Proces rekrutacji podzielony został na dwa etapy:
•
•

Etap I polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (deklaracja uczestnictwa w projekcie) i dostarczeniu go
(osobiście lub przez e-mail) do Biura Karier WSKSiM
Etap II to weryfikacja złożonego formularza i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do projektu

Kryteria rekrutacji:
•
•
•

status studenta na dzień przystąpienia do projektu,
kolejność nadesłania prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych,
pierwszeństwo mają studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia.

Dziękuję za uwagę
Marcin Lubnau
Menedżer Projektu
Doradca Zawodowy ABK
marcin.lubnau@wsksim.edu.pl

