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Oferta dla uczacych sie

Oferta dla uczących się
Data publikacji: 11.06.2014
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą uzyskać w CIiPKZ informacje
dotyczące:
1. Możliwości podjęcia nauki w szkołach wyższych:
• kierunki studiów (program, czas trwania, uzyskiwane tytuły i uprawnienia),
• rankingi szkół,
• koszty nauki i warunki uzyskania stypendiów,
• studia za granicą, wymogi wstępne, procedura ubiegania się o miejsce itp.
2. Rozwiązań alternatywnych względem studiów wyższych:
• możliwości kształcenia zawodowego,
• możliwości odbywania staży pracowniczych i nauki zawodu,
• szanse dla osób przerywających studia,
• szanse na rynku pracy i rankingi zawodów,
• procedura poszukiwania zatrudnienia i ubiegania się o miejsce pracy,
• kształcenie zawodowe i praca za granicą.
3. Poradnictwa zawodowego i systemów informacyjnych wspomagających
podejmowanie decyzji zawodowych:
• służby doradcze (placówki, komórki, instytucje poradnictwa zawodowego),
• media i służby informacyjne,
• pośrednictwo pracy (giełdy pracy, kluby pracy, urzędy pracy),
• programy wsparcia poszukujących pracy.
Absolwenci szkół i osoby, które po raz pierwszy podejmują pracę mogą
uzyskać informacje dotyczące m.in.:
1. Zawodów:
• wymogi w odniesieniu do określonych zawodów / stanowisk pracy,
• profil wykonywanej pracy w różnych zakładach, organizacja pracy,
• rozwój zawodowy, możliwości awansu, wynagrodzenie (zarobki),
• pewność miejsca pracy i ryzyko zwolnienia z pracy,
• możliwość dokształcania.
2. Strategii poszukiwania zatrudnienia:
• nauka poszukiwania pracy i ubiegania się o zatrudnienie (przygotowywanie
niezbędnych dokumentów, rozmowa z pracodawcą),
• ocena ofert pracy (prasa, Internet, kontakty osobiste),
• praca za granicą,
• elastyczność i mobilność,
• możliwość zdobycia wiedzy zawodowej (praktyka zawodowa, staż, praca
wakacyjna i sezonowa).
3. Oceny własnej osoby:
• programy dla dokonania samooceny (zainteresowania, umiejętności),
• programy wspomagające podejmowanie decyzji,
• testy psychometryczne służące do określania umiejętności, uzdolnień,
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zainteresowań, cech osobowości,
• systemy służące do przyporządkowania cech osobowości do określonych
profilów zawodowych.
Dodatkowo na miejscu w CIiPKZ możliwe jest:
• systematyczna analiza prasy i innych źródeł zawierających oferty pracy,
• korzystanie z Internetu w Salach Informacji Zawodowej, co ułatwia dostęp do
ofert pracy w kraju i za granicą (EURES),
• korzystanie z baz danych dotyczących możliwości kształcenia i
przekwalifikowania zawodowego.
Jeśli przy pomocy Internetu poszukujesz informacji edukacyjnych lub pracy możesz
skorzystać z przykładowych list:
•
•
•
•
•

przydatnych stron internetowych dla osób uczących się
ofert pracy EURES
wykazu zakładów pracy chronionej
wykazu Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia
wykazu Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Dodatkowo znajdziesz u nas wzory:
•
•
•
•
•
•

Listu motywacyjnego dla absolwenta
CV chronologicznego dla absolwenta
CV ukierunkowanego dla absolwenta
CV funkcjonalnego dla absolwenta
Kwestionariusza osobowego
CV Europejskiego

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oferuje wszystkim chętnym
indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Podczas takiego spotkania możliwe
jest skorzystanie z:
• badań dla osób uczących się przeprowadzanych przez doradców zawodowych
• badań dla osób uczących się przeprowadzanych przez doradcę zawodowego –
psychologa
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